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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνέθπςε ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ 

κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε θαηεχζπλζε «Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Δπίζεο ε νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο απηήο έγηλε ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηεο Πξάμεο «Πξφγξακκα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ΗΚΤ κε 

δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο αμηνιφγεζεο αθαδ. εηνπο 2012-2013» απφ πφξνπο ηνπ Δ.Π.  

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαη ηνπ 

ΔΠΑ (2007-2013). Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ηε θνίηεζή κνπ ζην ηκήκα αηζζάλνκαη ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπγγελείο γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Πξψηα απ‟ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληά κνπ θ. Αλαζηάζην 

Μηθξφπνπιν, θαζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηε ζπλεξγαζία, ηε πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αθφκε ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα, 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, δίλνληάο κνπ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρσ ζην έξγν 

«ΓΔΤΚΑΛΗΧΝ» θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα απηνχ. 

Δπραξηζηψ ηελ θα Διέλε Μνξθίδε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ε 

νπνία ήηαλ δίπια κνπ φπνηε ηε ρξεηάζηεθα, βνεζψληαο κε, κε ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο, 

ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

ζπκβάιινληαο κέγηζηα ζηελ νινθιήξσζε απηήο. 

Δπραξηζηψ ηνλ θ. Γεκήηξε Μαπξίδε Λέθηνξα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 

ηνπ ζηε Μεζνδνινγία θαη ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε σο κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο λα 

δηαβάζεη ηελ εξγαζία κνπ. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Αγγειηθή Σζηάξα ζπλεξγάηηδα ηνπ έξγνπ 

«ΓΔΤΚΑΛΗΧΝ» γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε θαηαζθεπή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξνχζα εξγαζία. 

Σέινο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ εζηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην πιαίζην ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνέθπςαλ δπν 

δεκνζηεχζεηο ζε Έγθξηηα Δπηζηεκνληθά πλέδξηα ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θνκκάηη ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή 

εξγαζία παξνπζηάζηεθε ζην 22
ν
 Δηήζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ ζπλέδξην γηα 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ην νπνίνη δηεμήρζε ζηηο 24-25 Απξηιίνπ 2014 ζην 

Southampton. Ζ εηζήγεζε έθεξε ην ηίηιν « Using concept mapping to improve poor 

readers understanding of expository text».  

Δπίζεο ε παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ζην 9
ν
 Παλειιήλην πλέδξην δηδαθηηθήο 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 8-10 Μαΐνπ 2015. Ο ηίηινο ηεο εηζήγεζεο είλαη : Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζε παηδηά κε Αλαγλσζηηθέο 

Γπζθνιίεο». 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηε παξνχζα κειέηε επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ζε παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κεηά απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο:  α)κε  ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, β)  κε αμηνπνίεζε 

θεηκεληθήο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο (Textual Concept Mapping) θαη γ) κε 

αμηνπνίεζε Πνιπκεζηθήο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο (Multimedia Concept 

Mapping).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή κειέηε ζε 

ηξείο ηζνδχλακεο νκάδεο ε νπνία ζπλέθξηλε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξηλ θαη κεηά απφ θάζε παξέκβαζε. Δλψ ηέινο έγηλε έιεγρνο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ θάζε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Ζ ζεκαηνινγία ησλ παξεκβάζεσλ αλαθεξφηαλ ζηνπο ηξφπνπο εθδήισζεο θαη 

πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Ζ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάζηεκα έμη κελψλ, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2013 κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2014 παξνπζία δπν εξεπλεηψλ. Σν δείγκα πξνήιζε απφ 

καζεηέο ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ ηεζζάξσλ ζρνιείσλ ησλ Ησαλλίλσλ. πλνιηθά 

αμηνινγήζεθαλ 143 καζεηέο θαη επηιέρζεθαλ 30 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά γηα ηε ρξήζε ηεο Δλλνηνινγηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο. Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο κε αμηνπνίεζε ηεο 

Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο (θεηκεληθήο θαη πνιπκεζηθεο) κε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Σέινο δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο κεηά ηα ηξία είδε δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

πγθεληξσηηθά, ε ρξήζε ηεο Δ.Υ. εηδηθά θεηκεληθνχ ηχπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα 

ρξήζηκν δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηεπθνιχλνληαο ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δλλνηνινγηθή Υαξηνγξάθεζε, Αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, Μαζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα, Πεηξακαηηθή Μειέηε, Αμηνιφγεζε 
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ABSTRACT 

The present study investigates the extent to which there were differentiated learning 

outcomes to children with reading difficulties after three different instructional 

interventions: a) the traditional teaching method, b) use of textual concept mapping 

and c) use of multimedia concept mapping.   

To achieve all the above an experimental study was performed in three equal groups 

which compared the learning outcomes of participants before and after each 

intervention. Also it was investigated how the satisfaction level of participants 

differed after each teaching intervention. 

Each intervention focus on natural disasters and extreme weather conditions with an 

emphasis on the way they are manifested and how to protect against these. Data 

collection took place over a period of six months, from October 2013 until March 

2014 in the presence of two researchers. The sample came from fifth grade students of 

four schools in Ioannina. 143 students were evaluated and 30 participants that were 

selected had difficulties in understanding expository text. 

The results were very encouraging regarding the implementation of concept mapping.  

A statistically significant variation in performance of the participants before and after 

each intervention with Concept Mapping (textual and multimedia) was mentioned 

with no significant differences between them. Finally there was no statistically 

significant difference in the opinions of the participants regarding the three types of 

interventions.  

To conclude, the use of Concept mappings, especially the text type of concept maps, 

can be considered as a useful teaching tool in the hands of the teacher, greatly 

facilitating the students who encounter reading difficulties. 

 

Keywords: Concept Mapping, Reading Difficulties, Learning Outcomes, 

Experimental Design, Evaluation 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο (Δ.Υ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο, ηε δεθαεηία ηνπ „80  φηαλ γηα πξψηε θνξά  ν θαζεγεηήο 

Joseph Novak πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηηο γλσζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε 

παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πάλσ ζε βαζηθέο γλψζεηο ηεο Φπζηθήο (Novak & Musonda, 

1991). Ζ εξγαζία ηνπ Novak θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ εζηίαζε ζηε δηαδηθαζία 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο θαη ζηε γλσζηηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ θαζ‟ φιε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ κειέηε ηνπ Novak έδσζε βάζε ζηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Ausubel αλαθνξηθά κε ηε κάζεζε. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία ζηεξίδεηαη ζηε ζηαδηαθή 

ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο  ζηα πξνυπάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ καζεηψλ 

κε απνηέιεζκα ηε πιεξέζηεξε αθνκνίσζή ηεο. 

ηα πιαίζηα ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ε Δ.Υ. κπνξεί λα αμηνπνηεζεί  σο 

«γξαθηθφο νξγαλσηήο» παξέρνληαο γλσζηηθέο ζθαισζηέο θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο 

καζεηέο λα αλαπαξαζηήζνπλ ζηνηρεία θιεηδηά ζε πνηθίια θεηκεληθά είδε (Oliver, 

2009). Σν πιεξνθνξηαθφ θείκελν είλαη έλα απφ πην απαηηεηηθά είδε θεηκέλσλ, ην 

νπνίν κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο πνξεία. Ο βαζκφο 

δπζθνιίαο ηνπ νθείιεηαη ζηε πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ ηνπ, ζην πιήζνο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη θαζψο θαη ζηε δπζλφεηε νξνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (Kim et al. 2004). 

Πνιινί καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο βξίζθνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο απαηηεηηθφ θαη δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηελ 

θαηαλφεζε, ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ην απαξηίδνπλ. Αλ θαη πξνγελέζηεξεο παξαδνρέο πξνέβαιαλ ηελ επζχλε ηνπ 

γλσζηηθνχ ειιείκκαηνο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο 

γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, λεφηεξεο κειέηεο κηινχλ γηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη φρη 

γηα έιιεηκκα γλσζηηθνχ δπλακηθνχ ζηε πξναλαθεξζείζα κεξίδα καζεηψλ (Gersten et 

al., 2001). Έηζη, ελψ νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο δηαζέηνπλ ην γλσζηηθφ 

δπλακηθφ πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ην θάλνπλ κε έλα 

αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Gersten et al., 2001). Δπηπξφζζεηα έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη ε 

πξνβιεκαηηθή πεγάδεη απφ ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ αιιά 

θαη ζηξαηεγηθψλ κεηαγλψζεο (Gersten et al., 2001; Guastello, Beasley & Sinatra, 

2000; Bos & Anders, 1992; Oliver, 2009; Swanson, 1999). Ζ αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο θαη γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο 
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ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. 

Μαζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, αμηνπνηψληαο ηε ηερληθή ηεο Δ.Υ, 

αλαγλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε δνκή πνπ αθνινπζεί έλα πιεξνθνξηαθφ 

θείκελν εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ θαη 

ζηε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε (Burdumy et al.  2006, Harniss et al. 1994, Meyer et al. 

1980). Δπηπξφζζεηα, ν εκπινπηηζκφο ηνπ ράξηε κε πνιπκεζηθά ζηνηρεία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε πιεξέζηεξε ελλνηνινγηθή ζχιιεςε θαη αθνκνίσζε ησλ κε νηθείσλ 

ελλνηψλ, γηα ηηο νπνίεο νη πξνγελέζηεξεο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

είλαη είηε ειιηπείο είηε εζθαικέλεο (Mayer 2002). Ζ παξαπάλσ παξαδνρή ζηεξίδεηαη 

ζηε ζεσξία ηεο Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιεθηηθέο θαη νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ ζπλδπάδνληαη κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαλφεζε θαη κλεκνληθή ηνπο δηαηήξεζε. 

H παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο 

δηδαθηηθφ εξγαιείν, ζε καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηελ Δ.Υ. κε έκθαζε ζηε ζπκβνιή 

ηεο πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλαθέξνληαη ε ζεσξία ηεο Μάζεζεο κε 

Νφεκα, ε ζεσξία ηεο Γηπιήο θσδηθνπνίεζεο αιιά θαη ε ζεσξία ησλ Γλσζηηθψλ 

Φνξηίσλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ελ ιφγσ ηερληθή. Σέινο ηνλίδεηαη ε ζπκβνιή ησλ 

ινγηζκηθψλ Δ.Υ. θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο,  ελψ ηδηαίηεξνο ιφγνο γίλεηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 

κε πνιπκεζηθφ  πιηθφ κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε θαη ελίζρπζε ησλ δπζλφεησλ 

ελλνηψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ θαη πσο απηνί επεξεάδνληαη φηαλ νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Αλαθνξά γίλεηαη ζηα θχξηα είδε 

θεηκεληθψλ δνκψλ πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ηε πνξεία ηνπο 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε έκθαζε ζην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ηα ζπλνδεχεη. Δπίζεο 

αλαιχνληαη νη παξάγνληεο ηνπ απαηηνχκελνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο πξνγελέζηεξεο 

γλψζεο (δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ) νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηε πιεξέζηεξε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

επρέξεηα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ θαηά ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ, παξάγνληαο πνπ 
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πξνυπνζέηεη ηε κεηάβαζε ζην δεπηεξνγελέο πην ζχλζεην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκβνιή ηεο Δ.Υ. ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Έγηλε έλαο δηαρσξηζκφο ζε ηξεηο 

ππν ελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο θάζε κειέηεο. Σελ 

πξψηε ππνελφηεηα απνηέιεζαλ νη κειέηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δείγκα γεληθνχ 

καζεηηθνχ ή θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ δεχηεξε ππνελφηεηα απαξηίδεηαη απφ έξεπλεο 

εζηηαζκέλεο ζε δείγκα καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο- αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο. Σέινο ε ηξίηε ππνελφηεηα επηθεληξψζεθε ζηηο έξεπλεο νη νπνίεο 

αμηνπνίεζαλ θάπνην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζε πιεζπζκφ καζεηψλ 

ή θνηηεηψλ κε ή ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αξρηθά ν ζθνπφο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ην ζρέδην έξεπλαο θαη ην δείγκα ελψ γίλεηαη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αιιά θαη ε αλάιπζε πνπ έγηλε ζηα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξγαιεία. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε παξάζεζε πηλάθσλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αξρηθά, γηα ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε παξέκβαζε. Αθνινπζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1.1 Διζαγυγή. 

Ζ Δλλνηνινγηθή Υαξηνγξάθεζε (Δ.Υ.) απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 80‟ φηαλ γηα πξψηε θνξά ν θαζεγεηήο Joseph Novak πξνζπάζεζε λα 

εμεγήζεη ηηο γλσζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πάλσ 

ζε βαζηθέο γλψζεηο ηεο Φπζηθήο (Novak & Musonda, 1991). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, κέζα απφ πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηα παηδηά, 

εμαθξηβψζεθε ε δπζθνιία ηεο δηαζαθήληζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιιαγψλ ζην 

γλσζηηθφ ηνπο δπλακηθφ. Ο Novak θαη ε νκάδα ηνπ κειέηεζαλ ζε βάζνο ηηο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Ausubel αλαθνξηθά κε ηε κάζεζε κε λφεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Καηέιεμαλ ζηελ εηζαγσγή κίαο εθπαηδεπηηθήο 

θαηλνηνκίαο, ηεο Δ.Υ. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ έγθεηηαη ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ηνπ αηφκνπ θαη απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

παξάγνληα αμηνπνίεζήο ηνπ (Canas & Novak, 2008). 

Ζ έξεπλα ησλ Novak & Gowin (1984) απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

δηαζαθήληζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε αλζξψπηλε κάζεζε θαη 

νηθνδνκείηαη ε γλψζε ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο Δ.Υ. Έηζη ζχκθσλα κε ηνπο 

παξαπάλσ ε Δ.Υ. απνηειεί κηα δπζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο γλψζεο, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο. Οη θφκβνη αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο θαη 

θαζέλαο απφ απηνχο έρεη κηα εηηθέηα. Οη ζχλδεζκνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν πνπ κία έλλνηα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε. Γχν 

θφκβνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κε κηα γξακκή κε ή ρσξίο θαηεχζπλζε θαη ε γξακκή 

έρεη κηα εηηθέηα πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ. Ζ 

βαζηθή έλλνηα ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηηο επηκέξνπο έλλνηεο ζηηο νπνίεο θαη 

αλαιχεηαη, νλνκάδεηαη θεληξηθή έλλνηα. Ζ ηξηάδα έλλνηα –ζχλδεζκνο- έλλνηα 

δεκηνπξγεί κηα πξφηαζε (ζηηγκηφηππν) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ζεκαζηνινγηθή νκάδα 

ή νκάδα λνήκαηνο (Γνπιή θ.α., 2009).  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε απνηεινχλ παξάγνληεο 

θαζνξηζκνχ ησλ πνηθίισλ εηδψλ ηνπ ράξηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δνκείηαη έλα ράξηεο ηνλ θαζηζηά ράξηε ηεξαξρηθήο, θπθιηθήο ή πβξηδηθήο δνκήο. ην 

ράξηε ηεξαξρηθήο δνκήο νη πην γεληθέο-θχξηεο έλλνηεο βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ, 
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ελψ νη έλλνηεο πνπ ηηο αλαιχνπλ βξίζθνληαη ζηα θαηψηεξα επίπεδά ηνπ (Novak & 

Gowin, 1984). Δπίζεο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ ηεξαξρηθνχ ράξηε απνηειεί ν ράξηεο 

ηχπνπ «δηθηχνπ». ην ράξηε θπθιηθήο δνκήο έρνπκε ηελ χπαξμε δπλακηθψλ 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ φπνπ θάζε έλλνηα ζπλδέεηαη θαη επεξεάδεη ηελ 

πξνεγνχκελή ηεο ελψ παξάιιεια ζπλεηζθέξεη ζηελ αιιαγή ηεο επφκελεο. Οη 

πβξηδηθνχ ηχπνπ ράξηεο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηδψλ. Σέινο 

νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζε γεγνλφηα θαη απαληνχλ ζηελ εξψηεζε 

ηνπ «πσο» ιεηηνπξγεί ή ζπκβαίλεη θάηη ραξαθηεξίδνληαη σο επεμεγεκαηηθνί ελψ νη 

ράξηεο πνπ εζηηάδνπλ ζε αληηθείκελα ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηγξαθηθνί (Γνπιήθ.α, 

2009). 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη έξεπλα νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο έρνπλ αμηνπνηεζεί ζε 

πνηθίια επηζηεκνληθά πεδία θαη ειηθηαθέο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλα 

γλσζηηθά πεδία ζηα νπνία εληνπίζηεθε ε εθαξκνγή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ είλαη 

απηά ηεο Φπζηθήο (Kwon & Cifiuentes,2008), ηεο Βηνινγίαο (Maree, Bruggen & 

Jockens, 2013; Κνπθνχ, 2013; Aydin & Balim, 2009; Hauqwitz et al., 2010), 

Ηζηνξίαο (Charsky & Williams, 2011), ηεο Πιεξνθνξηθήο (Γνπιή θ.α., 2009; Chiu, 

Huang & Chang, 2000), ηεο Λνγνηερλίαο (Liuet al.,2011), ηεο Κνηλσληθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αγσγήο (Μηθξφπνπινο & Μπέιινπ, 2010) θαη ηεο Ννζειεπηηθήο (Senita, 

2008; Hicks-Moore, 2005; Wu et al., 2012). 

1.2 Δννοιολογικοί σάπηερ και Δκπαίδεςζη 

1.2.1 Ζ Δ.Υ. υρ επγαλείο διδαζκαλίαρ 

ηα πιαίζηα κηαο θαιά νξγαλσκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε ζπκβνιή ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα γφληκε, φληαο εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν ηνπ 

εκπινπηηζκνχ κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αιιά ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζήο 

ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (Novak,1998).  

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο  παξνπζηάδεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο (Novak & Gowin, 1984;  Novak, 1998): 

1. Χο νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

2. Χο εηζαγσγηθφο ράξηεο κηαο ελφηεηαο ή παξνπζίαζεο ελλνηψλ κηαο ελφηεηαο 

3. Χο νξγαλσηήο- πξνσζεηήο ή πξννξγαλσηήο 

4. Χο ράξηεο επαλάιεςεο 
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Πην αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ην Novak (1990; 1998) ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

εκπιέμεη ελεξγά ηνπο καζεηέο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο λνεκαηνδνηεκέλεο κάζεζεο 

νθείιεη ν ίδηνο ζε πξψην ζηάδην λα ηηο εηζάγεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Υξεζηκνπνηεί ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε σο νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη σο  εξγαιείν 

παξνπζίαζεο ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Έηζη ζέηεη εμ‟ αξρήο ηα ζεκέιηα 

ηεο δπλακηθήο ελζσκάησζήο ηνπ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ππνιαλζάλεη ε ηδέα ηεο κίκεζεο ηνπ πξνηχπνπ, αθνχ νη καζεηέο 

έκκεζα εθιακβάλνπλ ην κήλπκα πσο νθείινπλ νη ίδηνη λα πηνζεηήζνπλ αλάινγνπο 

ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ ηνπο, νη νπνίνη ζα πξνζεγγίδνπλ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ην πξφηππν  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο σο νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα  ζεσξεζεί κηα 

κνξθή «ελλνηνινγηθήο δηαθάλεηαο», παξαζέηνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο. πγρξφλσο ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ 

παξνπζίαζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα 

νξγαλψζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε δηαγξακκαηηθφ ηξφπν παξνπζηάδνληαο ζπλνπηηθά  

ην πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο, ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο, ηα κέζα αιιά θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Με απηφ ηξφπν ηίζεληαη φξηα θαη  

ζρνιαζηηθή νξγάλσζε ζηελ εθάζηνηε δηδαθηηθή πξάμε (Γνπιή θ.α., 2009). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο εηζαγσγηθνχ ράξηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο ελφο θχξηνπ-επξχηεξνπ ράξηε ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαζπαζηεί ζηαδηαθά ζε κηθξφηεξνπο, νη νπνίνη ζα επεμεγνχλ ηηο επηκέξνπο έλλνηεο 

ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο (Novak, 1990; Γνπιή θ.α., 2009). Με απηφ ηνλ ηξφπν  

εηζάγεηαη ζηε δηδαζθαιία έλα είδνο «ηειεζθνπίνπ» ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε ζηαδηαθή 

κεηάβαζε απφ ην καθξνεπίπεδν ζην κηθξνεπίπεδν (Novak, 1990).   

 Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο σο νξγαλσηήο πξνψζεζεο ή πξννξγαλσηήο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο, ζηα ήδε ππάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα ηνπ 

καζεηή. Απνηειεί ηε γλσζηηθή γέθπξα κεηαμχ ηεο παιηάο θαη ηεο λέαο γλψζεο ε 

νπνία πξνάγεη ηε κάζεζε κε ην λφεκα ηνπ Ausubel (1963). Οη ηέζζεξηο θάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ πξννξγαλσηή είλαη: α) ε παξνπζίαζε νηθείσλ ελλνηψλ ζηνπο καζεηέο, 

β) ε επεμεξγαζία ηεο λέαο πιεξνθνξίαο, γ) ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ελλνηψλ ζηνλ 

πξννξγαλσηή θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο παιηφηεξεο θαη δ) ε εθαξκνγή ηνπ 

πξννξγαλσηή ζε λέα δηδαθηηθά πιαίζηα γηα εξκελεία θαη επίιπζε λέσλ θαηαζηάζεσλ 

θαη πξνβιεκάησλ (Γνπιή θ.α., 2009). 
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Σέινο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο ράξηε επαλάιεςεο πινπνηείηαη κεηά 

ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη αληαλαθιά ην επίπεδν θαηαλφεζεο θαη δφκεζεο ησλ 

ελλνηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή (Novak&Canas, 2006). 

1.2.2 Ζ Δ.Υ. ζηη μαθηζιακή διαδικαζία 

Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο απνηεινχλ ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν πεξηγξαθήο ηεο 

αλζξψπηλεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο (Βιάρνο, 2004). Καηά ζπλέπεηα είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλνη κε ηελ επνηθνδνκεηηθή κάζεζε. Κχξηνο άμνλαο ηεο επνηθνδνκεηηθήο 

πξνζέγγηζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη θάζε άηνκν αλαπηχζζεη ζρήκαηα ή λνεηηθά 

κνληέια ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε κειινληηθή ζθέςε θαη δξάζε ηνπ.  

ηα πιαίζηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο ζπληειείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ 

θαη ε αλαζεψξεζε, πξνέθηαζε ή αλαδφκεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, κε άμνλα ηε 

δεκηνπξγία καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο κε αμηνπνίεζε 

θαηάιιεισλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ, ζα κπνξνχλ λα δνκήζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε 

(Κνπθνχ, 2011). 

Ζ ηερληθή πνπ αθνινπζεί ε Δ.Υ. έγθεηηαη ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δνκηθψλ ζρέζεσλ ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο θαη ηε κεηέπεηηα 

νξγάλσζή ηνπ ζε ηεξαξρηθά ηζρπξφηεξα ζρήκαηα (Jonassen et al., 2011). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δηεπξχλνληαη νη γλσζηηθέο δνκέο ησλ ππνθεηκέλσλ (Novak, 1990; Κνπθνχ, 

2011) θαη εληζρχεηαη ε κλήκε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε 

(Jonassen et al., 1994). 

Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ έλα δπλακηθφ γλσζηηθφ εξγαιείν, 

θαζψο ελεξγνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ 

απηνειέγρνπ (Κνπθνχ, 2011). Δθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζε κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

δηακνξθψλνληαο έηζη ηα πιαίζηα γηα ηελ αλάπηπμε ακνηβαίαο «κάζεζεο κε λφεκα». 

Σα ππνθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  ζπζρεηίδνπλ πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο 

κε λέεο γλψζεηο δεκηνπξγψληαο λέα, αλαδνκεκέλα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα. Σέινο 

θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία, ηα ππνθείκελα έρνπλ επίγλσζε ησλ γλσζηηθψλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληεινχληαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Novak,1990). 
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1.2.3 Ζ Δ.Υ. υρ επγαλείο αξιολόγηζηρ 

Ζ Δ.Υ. κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο κηα δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ αμηνιφγεζε ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο φρη κφλν ηνπ «ηη» γλσξίδεη 

ν καζεηήο αιιά θαη «πσο» ε γλψζε απηή δνκείηαη γλσζηηθά (Novak & Gowin, 1984). 

Οη ζπλεζηζκέλεο κνξθέο αμηνιφγεζεο (εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο,  εξσηήζεηο 

ζσζηνχ ιάζνπο, ζπκπιήξσζε θελψλ, εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ) εζηηάδνπλ ζηελ 

πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Όκσο αδηαθνξνχλ γηα ηνλ 

ηξφπν δφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή θαη αμηνινγνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

απνζπαζκαηηθά ηκήκαηα γλψζεο. Ζ ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζέηεη ζην πξνζθήλην ην καζεηή αθνχ ιεηηνπξγεί σο 

«γλσζηηθφο θαζξέθηεο» ηνπ ίδηνπ, απνθαιχπηνληαο ηα νξζά θαη εζθαικέλα ζηνηρεία 

ηεο γλψζεο ηνπ. Απνηειεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε γέθπξα  κεηαμχ αληηθεηκεληθψλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο (Γνπιή θ.α., 2009) . 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ αλάιπζε ελφο Δ.Υ. κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ: 

 Ζ  επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, 

ηελ αλαπαξάζηαζε ζαθψλ/ νξζψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο αλάιπζεο- ζχλζεζεο ησλ καζεηψλ. 

 Ζ  επίηεπμε κεηαγλσζηηθψλ ζηφρσλ, φπσο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ 

δφκεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

 Ζ επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. 

 Σα επίπεδα ζπλεξγαζίαο- αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζηελ πεξίπησζε 

νκαδηθήο θαηαζθεπήο ηνπ ράξηε.  

Δπίζεο ε Δ.Υ. δίλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ πξνγλσζηηθή θάζε αμηνιφγεζεο, δηεξεπλψληαη νη πξφηεξεο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη αλαδεηθλχνληαη  γλψζεηο θαη  αζάθεηεο αλαθνξηθά κε ην 

πξνο επεμεξγαζία ζέκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε  δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

λα δηακνξθψζεη κηα επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ δηδαζθαιία. Καηά ηε θάζε ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζπιιέγνληαη δηαδνρηθά ράξηεο ησλ καζεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ πνηνηηθή αλάιπζή ηνπο. Ζ ζπλερήο απηή επνπηεία ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο πνπ ζπληειέζηεθε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αλαζηνραζηεί θαη λα αλαδηακνξθψζεη ην πιάλν δηδαζθαιίαο ηνπ. 
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Σέινο, ε ηειηθή θάζε αμηνιφγεζεο κεηά ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ ραξηψλ (δνκηθή 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ ράξηε) πξνθχπηεη κε βάζε ην βαζκφ ζπλάθεηαο ηνπο κε ηνλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλν ράξηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Novak & Gowin, 1984). Δπίζεο 

κέξνο ηεο ηειηθήο θάζεο αμηνιφγεζεο είλαη ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (ζπζρεηηζηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ ράξηε). Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία αμηνινγεί πνηνηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην ράξηε (νξζή, 

κεξηθψο νξζή, εζθαικέλε) θαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ιάζνπο (κε νξζή 

ζρέζε κεηαμχ ελλνηψλ, κε νξζή έλλνηα) αμηνινγείηαη  ε απφδνζε ηνπ καζεηή (Γνπιή 

θ.α., 2009). 

1.2.4  Αξιοποίηζη διαθοπεηικών μοπθών ηος εννοιολογικού σάπηη 

Ζ δνκή θαη ε κνξθή, πνπ αθνινπζεί έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην βαζκφ θαζνδήγεζεο ή ειεπζεξίαο πνπ επηδηψθεη λα δψζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ράξηε 

ραξαθηεξίδνληαη σο εξγαζίεο ρακεινχ βαζκνχ θαζνδήγεζεο, νη νπνίεο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα εμσηεξηθεχζεη θαη λα απεηθνλίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

έρεη δνκήζεη ηε γλψζε (Γνπιή θ.α, 2009; Oliver, 2009; Maree, Bruggen & Jockens, 

2013). Αθνινπζψληαο κηα θαζαξά ππνθεηκεληθή ζπιινγηζηηθή πνξεία 

αλαδεηθλχνληαη ηα επίπεδα γλψζεο- θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή αιιά θαη νη πηζαλέο 

παξαλνήζεηο θαη αζάθεηεο ζηηο αληηιήςεηο ηνπ.  

Οη έξεπλεο ησλ Kenny et al.(1991) θαη ησλ Lee & Nelson (2003) εμέηαζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη ησλ πξνο 

θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πάλσ ζε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εκθαλψο θαιχηεξα ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ πνπ 

θαηαζθεχαζε ηνπο ράξηεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία έγηλε παξνπζίαζε 

ηνπ ράξηε. Αληίζηνηρα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπ Berkowitz (1986) ν νπνίνο 

εληφπηζε πςειφηεξα επίπεδα αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ ζε νκάδα καζεηψλ πνπ 

εθπαηδεχηεθε πάλσ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ζπγθξφηεζεο ησλ ελλνηψλ κέζα ζε 

ελλνηνινγηθφ ράξηε, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα πνπ αμηνπνίεζε έλα 

πξνθαηαζθεπαζκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε.  

Ζ  αμηνπνίεζε εκηδνκεκέλσλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ έρεη ζεκεηψζεη αμηφινγα 

απνηειέζκαηα. ηελ πξναλαθεξζείζα κνξθή παξαηίζεηαη έλαο ζθειεηφο ηνπ ράξηε 

θαη νξίδνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο  θαη ζπλδέζεηο ηνπ, ελψ δεηείηαη απφ 
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ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά εκπινπηίδνληαο ην ράξηε κε πιηθφ πνπ 

ζπλήζσο ηνπο παξέρεηαη (Maree, Bruggen & Jockens, 2013). 

Έξεπλα ησλ Chang et al. (2001) νη νπνίνη κειέηεζαλ δξαζηεξηφηεηεο εκηδνκεκέλσλ 

θαη πξνο θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, έδεημε ππεξνρή ηεο εκηδνκεκέλεο 

κνξθήο. Έπεηηα ζε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ησλ Chang et al. (2002) αλαδείρζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηφξζσζεο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ζπγθξηηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ ζπλάδνπλ 

κε αλάινγα κεηαγελέζηεξα εξεπλεηηθά επξήκαηα (Oliver, 2009; Maree, Bruggen & 

Jockens, 2013) πνπ ηφληζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνπνίεζεο δξζηεξηνηήησλ 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ επεηδή δελ 

επηβαξχλνπλ ην άηνκν κε ηφζν κεγάιν γλσζηηθφ θφξην φζν νη δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε απφ ην κεδέλ. Σέινο ε εκηδνκεκέλε κνξθή 

ησλ ραξηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζηα θχξηα πξνο επεμεξγαζία ζηνηρεία  θαη 

ηαπηφρξνλα απνηειεί ζηξαηεγηθή ε νπνία εληάζζεη νκαιά ηνπο αξράξηνπο καζεηέο 

ζηε δηαδηθαζία Δ.Υ.  

1.3 Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη και Μάθηζη 

1.3.1. Θευπία  ηηρ Νοημαηικήρ Μάθηζηρ 

Ζ Ννεκαηηθή  Μάζεζε ή αιιηψο Μάζεζε κε Νφεκα απνηειεί βαζηθή πηπρή ηεο Δ.Υ. 

αιιά παξάγνληα κηαο επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Ο Ausubel 

ήηαλ απηφο ν νπνίνο  εηζήγαγε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70.  

Βαζηθή ζπληζηψζα ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο απνηειεί ε ελεξγή εκπινθή ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε ζηαδηαθή νηθνδφκεζε 

γλψζεσλ βαζηδφκελεο ζηηο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ησλ αηφκσλ 

(Ausubel, 1963). Ζ πξφηεξε γλψζε σο θαίξηνο παξάγνληαο ηεο λνεκαηηθήο κάζεζεο 

απνηειεί ηε βάζε ελζσκάησζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο λέαο 

πιεξνθνξίαο(Novak,1990). Σν ππνθείκελν καζαίλεη θαηά ηξφπν πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ νη καζεηέο ρηίδνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηε λέα 

γλψζε ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία κε ηξφπν κνλαδηθφ.  

Ζ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο αλαλεψλεη, εκπινπηίδεη θαη 

αλαδηακνξθψλεη ηα πξνυπάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα ηε 

καθξνρξφληα δηαηήξεζή ηεο. Ζ Δ.Υ. απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηεχξπλζεο 
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ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχνληαο θαη δηεπθξηλίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηπρφλ αζάθεηεο θαη παξεξκελείεο. Ζ βέιηηζηε αθνκνίσζε θαη κλεκνληθή 

δηαηήξεζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο δχλαηαη λα επηηειεζηεί κέζα ζε δηδαθηηθφ πιαίζην 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζνδεγεί ζηα λέα γεγνλφηα θαη ηδέεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα ηε ζπζρεηίζνπλ κε ηηο 

πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο ηνπο (Novak,1990).   

1.3.2 Θευπία ηηρ Γιπλήρ Κυδικοποίηζηρ 

Ζ ελ ιφγσ ζεσξία αλαθέξεη φηη ην αλζξψπηλν γλσζηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 

δπν θαλάιηα αλαπαξάζηαζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο: ην νπηηθφ θαη ην ιεθηηθφ 

(Paivio, 2001). Ζ  ελίζρπζε ηεο ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο κε νπηηθφ πιηθφ θαη 

αληίζηξνθα επηθέξεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη  

ελδπλάκσζε ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ησλ αηφκσλ.   

Ζ ρξήζε ηεο Δ.Υ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

παξαπάλσ ζεσξία θαζψο αλαπαξηζηά θαη ζπλδέεη ηηο έλλνηεο κηαο πξαγκαηεπζείζαο 

ζεκαηηθήο νπηηθά. Παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπο κε 

πνιπκεζηθφ πιηθφ (ςεθηαθή-πνιπκεζηθή κνξθή Δ.Υ.). Ζ αμηνπνίεζε πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο εληζρχνληαο ηα 

γλσζηηθά ζρήκαηα θαη ζπκβάιινληαο ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα ππνθείκελα (Mayer, 2002) 

1.3.3 Θευπία ηυν Γνυζηικών Φοπηίυν 

Σα θαλάιηα ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα 

δηαηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο (Sweller, 1999). Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή 

απνηειεί ηε ζεσξία ησλ γλσζηηθψλ θνξηίσλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο απφ ηε βξαρχρξνλε θαη εξγαδφκελε κλήκε ηνπ αηφκνπ. Σν 

1956 ν Miller εμέδσζε ην βηβιίν «ν καγηθφο αξηζκφο 7±2». Δθεί  αλαθέξζεθε 

δηεμνδηθά ζην πεξηνξηζκέλν θνκκάηη πιεξνθνξίαο,ην νπνίν δχλαηαη λα επεμεξγαζηεί 

ε βξαρχρξνλε θαη εξγαδφκελε κλήκε.  

πγθεθξηκέλα φηαλ ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ (νπηηθψλ ή ιεθηηθψλ) μεπεξάζεη ηνλ 

αξηζκφ 7 (ή ζηε θαιχηεξε πεξίπησζε 9) ηφηε ηα γλσζηηθά θαλάιηα επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ππεξθνξηψλνληαη θαη είλαη αδχλαηε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

θέξνπλ (Novak, 1990). Χο εθ ηνχηνπ απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε νξγάλσζε, ν 
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ζρεδηαζκφο θαη ην «θνκκάηηαζκα» ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξθφξησζε ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο απαηηείηαη ε 

ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ κε ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηειεζκαηηθά ε κεηαβίβαζε θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε.  Ζ Δ.Υ. απνηειεί ην ηζρπξφ εθείλν εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

νξγάλσζε θαη δφκεζε ηεο γλψζεο, ζπλδένληαο ηα επηκέξνπο θνκκάηηα ηεο 

πιεξνθνξίαο κε ζηνηρεία πξφηεξεο γλψζεο (Novak, 1990). Γεκηνπξγεί κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηζρπξφηεξα γλσζηηθά ζρήκαηα. 

1.4 Καηαζκεςή Δννοιολογικών Υαπηών ζε ςπολογιζηικό πεπιβάλλον 

1.4.1 Πλεονεκηήμαηα σπήζηρ λογιζμικών Δ.Υ. 

Ζ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο 

γηλφηαλ κε ραξηί θαη κνιχβη, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν, ηε  δηφξζσζε, θαη ηελ επέθηαζε ηνπο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο έξρνληαη ζην πξνζθήλην λέεο ηερληθέο δεκηνπξγίαο θαη αλαδηάηαμεο ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ηα ιεγφκελα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηα 

νπνία ζπλέβαιιαλ ζε κεγάιν βαζκφ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ζε έλα βαζκφ ηα 

πξναλαθεξζέληα πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Ζ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ 

αληηθαηέζηεζε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ ραξηψλ θαη έδσζε κηα λέα 

δπλακηθή ζηελ Δ.Υ,  θαζψο παξέρεη έλα εχρξεζην θαη επέιηθην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ δνκηθνχ ηχπνπ ζρέζεηο θαη λα 

αλαζεσξήζνπλ ηνπο ράξηεο ηνπο (Κνπθνχ, 2011). πγθξίλνληαο ηελ αμηνπνίεζε 

ινγηζκηθψλ Δ.Υ. θαη ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ησλ ραξηψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ελζαξξχλεη ηηο αλαζεσξήζεηο, θαζψο νη δηαγξαθέο, νη 

πξνζζήθεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ αιιαγέο γίλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια 

ρσξίο λα θαηαζηξέθνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ράξηε ή λα ηνλ θαζηζηνχλ δπζλφεην 

(Φνπξηνχλε, 2006). 

Αθφκε νη πνιιαπιέο πξνζζήθεο ελλνηψλ θαη ζπλδέζκσλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα χπαξμεο κεγάισλ-δπζλφεησλ ραξηψλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ιχζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ινγηζκηθψλ, αθνχ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηιεθηηθήο εζηίαζεο ή ελζσκάησζεο επηκέξνπο ραξηψλ κέζα ζηνλ 

αξρηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε.  
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Ζ δπλαηφηεηα ςεθηαθήο απνζήθεπζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, θαζηζηά δπλαηή 

ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπο, ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ηελ πξνζζήθε ππεξζπλδέζκσλ 

κέζα ζε απηνχο, αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο κε πνιπκεζηθφ πιηθφ, ελψ 

ηαπηφρξνλα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δπλακηθήο κεηαθίλεζεο θφκβσλ ρσξίο αιιαγέο 

ζηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ. Δπηπξφζζεηνο εληζρπηηθφο παξάγνληαο 

αμηνπνίεζεο ησλ ινγηζκηθψλ Δ.Υ. είλαη ε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρνπλ ζην 

ρξήζηε, θαζηζηψληαο ηνλ πεξηζζφηεξν απηφλνκν θαη βνεζψληαο ηνλ ζηελ άκεζε 

απνζαθήληζε ηπρφλ ιαζψλ (Wu et al. 2012). Δπίζεο ε θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ ζηνλ ππνινγηζηή επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη  ηελ αιιειεπίδξαζε ζηα πιαίζηα 

κηθξψλ νκάδσλ (Maree, Bruggen & Jockens, 2013).  

Tέινο αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο πνπ επηζεκαίλνπλ, φηη καζεηέο νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο επσθεινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ελ ιφγσ ινγηζκηθψλ, θαζψο νπηηθνπνηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ δηαγξακκαηηθά θαη 

ζπλνπηηθά ηα θχξηα ζεκεία ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη (Guastello, Beasley & 

Sinatra, 2000; Gersten et al., 2001; Kim et al. 2004; Nesbit & Adesope , 2006 ). 

1.4.2 Αξιοποίηζη πολςμέζυν ζηην καηαζκεςή Δ.Υ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε αμηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ Δ.Υ. 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζδίδεη κηα λέα δπλακηθή ζηηο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηε ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ινγηζκηθψλ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ 

απαξηίδεη ην ράξηε κε πνιπκεζηθφ πιηθφ. Άκεζν επαθφινπζν ηεο παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο πξαγκαηεπζείζαο έλλνηαο κε εηθφλα, βίληεν ή 

δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θαη ε επαθφινπζε ελδπλάκσζε ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ 

πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Σύκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο, ε 

βαζύηεξε θαηαλόεζε επηηπγράλεηαη όηαλ ν καζεηήο ζπλδπάδεη γλσζηηθά, ιεθηηθέο θαη 

νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ζθνπό ηελ επεμήγεζε κηαο έλλνηαο (Mayer, 2002).  

Όπσο αλαθέξεη ν Mayer (2002), εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο πνπ εζηίαζαλ ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηξαηεγηθψλ απιήο αθήγεζεο θαη αθήγεζεο 

ζπλδπαζκέλεο κε νπηηθή απεηθφληζε (Mayer & Anderson, 1991; 1992) έδεημαλ 

ππεξνρή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζπλδπαζκνχ αθήγεζεο θαη εηθφλαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

εληζρχεηαη ε παξαδνρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο ε ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο  ππνζηεξίδεη ην ζπλδπαζκφ 
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ιεθηηθήο θαη νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαλφεζε θαη κλεκνληθή ηνπο δηαηήξεζε. Έξεπλα ησλ Mayer & Clark (2003) 

εληζρχεη ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, θαζψο αλαθέξεη φηη καζεηέο νη νπνίνη 

εθπαηδεχηεθαλ πάλσ ζηελ αμηνπνίεζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπγθξηηηθά κε καζεηέο νη νπνίνη 

αμηνπνίεζαλ κνλάρα θείκελν. Χο εθ ηνχηνπ ε απνκλεκφλεπζε-δηαηήξεζε ησλ πξνο 

επεμεξγαζία ελλνηψλ εληζρχεηαη, φηαλ ε πιεξνθνξία θσδηθνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο (Paivio, 1991). Πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ απφ ην 

ζπλδπαζκφ ιεθηηθήο θαη  νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ν  Novak (1990) αλαθέξεη φηη ε 

ρξήζε εηθφλσλ κέζα ζηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ 

ελεξγεηηθήο εκπινθήο ησλ  καζεηψλ.    

Μνιαηαχηα, πξφζθαηε έξεπλα ησλ Yen, Lee & Chen (2012) κειέηεζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θεηκεληθήο θαη πνιπκεζηθήο Δ.Υ. θαη δε βξήθε θάπνηα 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δπν κνξθψλ. 

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα απνηειεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδπαζκνχ ιεθηηθήο θαη νπηηθήο πιεξνθνξίαο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Δ.Υ. Χο εθ ηνχηνπ επηηαθηηθή πξνβάιιεη ε αλάγθε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ν ζπλδπαζκφο ιεθηηθήο θαη πνιπκεζηθήο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πξνζθέξεη ή φρη βειηησκέλα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή θεηκεληθή ηνπο κνξθή. Ζ 

παξαπάλσ ππφζεζε απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε. 

1.5 ύνοτη 

Σν παξφλ θεθάιαην επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ηεο 

ηερληθήο ηεο Δ.Υ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έκθαζε δφζεθε ζηηο πνηθίιεο 

εθαξκνγέο πνπ βξίζθεη ε ελ ιφγσ ηερληθή σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ζηα ρέξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, σο καζεζηαθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ καζεηή αιιά θαη σο εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο 

έγηλε ιφγνο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε (πξνο θαηαζθεπή, 

εκηδνκεκέλεο  κνξθήο) θαη ηνπο ξφινπο πνπ απηέο εμππεξεηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. Αλαθνξά έγηλε θαη ζηηο επνηθνδνκεηηθέο αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Υ.  ελψ ηέινο 
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αλαθέξζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ θέξνπλ ηα ινγηζκηθά Δ.Υ. θαη νη ηερλνινγίεο 

πνιπκέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

2.1 Διζαγυγή 

Οη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζπρλά θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζε καζεηέο κε γεληθέο καζεζηαθέο  δπζθνιίεο (Swanson, 1999). Αλ θαη 

πξνγελέζηεξεο παξαδνρέο πξνέβαιαλ ηελ επζχλε ηνπ γλσζηηθνχ ειιείκκαηνο ζε έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, λεφηεξεο κειέηεο 

κηινχλ γηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη φρη γηα έιιεηκκα γλσζηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα κεξίδα καζεηψλ (Gersten et al., 2001). Έηζη, ελψ νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαζέηνπλ ην γλσζηηθφ δπλακηθφ πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ην θάλνπλ κε έλα αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Gersten et al., 2001). 

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη απηή ε πξνβιεκαηηθή πεγάδεη απφ ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ζηξαηεγηθψλ κεηαγλψζεο (Gersten et al., 2001; 

Guastello, Beasley&Sinatra, 2000; Bos&Anders, 1992; Oliver, 2009; Swanson, 

1999).  

 Οη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο παξαπέκπνπλ ζηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε ηνπ 

θαηά πφζν απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο επηηειέζηεθαλ ή φρη κε επηηπρία (Gersten et al., 

2001). Έλαο αξηζκφο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία 

παξαπέκπεη ζηελ θαηάθηεζε, ηε γελίθεπζε θαη ηνλ έιεγρν γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάγλσζε θαη 

θπξίσο θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Bos & Anders, 1992; Guastello, Beasley & 

Sinatra, 2000;  Gersten et al., 2001; Kim et al. 2004; Nesbit & Adesope , 2006 ). 

Πξνθεηκέλνπ φκσο νη ζηξαηεγηθέο απηέο λα απνθηήζνπλ κηα βάζε, λα ζηεξίμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη θπξίσο ηε κεξίδα καζεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θάπνηνπο 

θαίξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Οη παξάγνληεο 

απηνί είλαη νη εμήο:  

 Γλψζε ησλ βαζηθψλ θεηκεληθψλ δνκψλ 

 Γλψζε ηνπ απαηηνχκελνπ ιεμηινγίνπ 

 Αμηνπνίεζε πξνγελέζηεξεο γλψζεο 

 Δπρέξεηα θαηά ηελ αλάγλσζε 
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2.2 Γνώζη ηυν βαζικών κειμενικών δομών 

Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα γλψζεο ησλ θεηκεληθψλ δνκψλ, έρνπκε δπν θχξηα είδε 

κε ηα νπνία ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπο 

ρξφλσλ: ην αθεγεκαηηθφ θαη ην πιεξνθνξηαθφ. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο έγθεηηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλεο νη ηδέεο θαη νη έλλνηεο κέζα ζην θείκελν 

(Guastello, Beasley & Sinatra, 2000; Saenz & Fuchs, 2002). 

Σν αθηγημαηικό είδορ απνηειεί ην θείκελν εθείλν πνπ πεξηγξάθεη γεγνλφηα, 

δξάζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηα νπνία βηψλνπλ νη άλζξσπνη κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο (Hall et al., 2005).  Απνηειείηαη απφ έλα ζηαζεξφ ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία  αλαθέξνληαη ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ ην απαξηίδνπλ, ζηελ 

πξνβιεκαηηθή ή ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ, ηα γεγνλφηα πνπ εηζάγνπλ ζην 

ζέκα, ηελ πινθή κε ηα επαθφινπζα απνηειέζκαηα - ζπλέπεηεο θαη ηέινο ηελ επίιπζε 

ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο (Guastello, Beasley & Sinatra, 2000; Saenz & Fuchs, 

2002; Vallecorsa & deBettencourt, 1997;  Halletal., 2005).  

Μαζεηέο νη νπνίνη δελ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ δηακνξθψζεη κηα 

αίζζεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ δνκνχληαη νη αθεγεκαηηθέο ηζηνξίεο, ε νπνία ηνπο βνεζάεη 

ζηε κεηέπεηηα θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ζ γλψζε απηή θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηεο πξηλ αθφκα αλαπηχμνπλ ηηο πξψηεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθεγεκαηηθψλ ηζηνξηψλ είλαη ε ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο 

γξακκαηηθήο (Bauman & Bergeron, 1993; Hall et al., 2005). Ζ γλψζε ηνπ ελ ιφγσ 

παξάγνληα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο λα δηαθξίλνπλ ηα γεγνλφηα, ηα 

ζηνηρεία θιεηδηά θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο ηζηνξίαο (Bauman & Bergeron, 1993; 

Gersten et al., 2001) 

Οη καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηαθηνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηε γλψζε κε πνιχ πην αξγνχο ξπζκνχο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαηαλφεζεο 

αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ είλαη: α) ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν δνκείηαη κηα αθεγεκαηηθή ηζηνξία θαη β) ε δηδαζθαιία πάλσ ζηνλ ηξφπν 

αμηνπνίεζεο απηήο ηεο γλψζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηζηνξηψλ 

(Gurney et al., 1990). 
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Σν πληποθοπιακό είδορ θεηκέλνπ απνηειεί ηελ θαηεγνξία θεηκέλσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε κεηαθνξά- κεηάδνζε ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ (Hall et al., 

2005). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζε αληίζεζε κε ην αθεγεκαηηθφ, ε δνκή ηνπ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα θαη δελ είλαη ηφζν νηθεία ζην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ (Diakidoy et al. 2005). Οξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπ 

είλαη ε ινγηθή θαη ε ηεξαξρηθή αιιεινπρία ησλ ελλνηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ, θαζψο νη 

θχξηεο θαη γεληθφηεξεο έλλνηεο πξνεγνχληαη, ελψ νη επεμεγεκαηηθέο έλλνηεο έπνληαη 

θαη ζπλδένληαη ηεξαξρηθά κε ηηο παξαπάλσ (Guastello, Beasley & Sinatra, 2000; 

Saenz & Fuchs, 2002) .  

Μέζα απφ ηε ρξήζε δηαηαθηηθψλ ιέμεσλ («πξψηνλ», «δεχηεξνλ»), ιέμεσλ πνπ 

πξνβάιινπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο («φκνηα», «αληηζέησο»), ηε ρξήζε ηίηισλ, 

ππφηηηισλ θαη ηε βαζηθή αλαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα ζρεηηθά κε ηε ζθνπνζεζία ηνπ 

θεηκέλνπ, επηηπγράλεηαη ε ηεξαξρηθή ζχλδεζε γεληθψλ θαη επεμεγεκαηηθψλ ελλνηψλ 

(Saenz & Fuchs, 2002). Ζ παξαπάλσ δελδξνεηδήο δνκή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην Meyer ηo 1975 ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα 

ηνλίζεη ηνλ ηεξαξρηθά δνκεκέλν ραξαθηήξα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ (Guastello, 

Beasley & Sinatra, 2000). 

Έλαο έκπεηξνο αλαγλψζηεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο  έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλψζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην δηάβαζκά ηνπ. Αξρηθά πξνβαίλεη 

ζε «θνκκάηηαζκα» ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ θεηκέλνπ ελψ ην δηαβάδεη θαη 

επαλαιακβάλεη ηα ζεκαληηθά θνκκάηηα πνπ έρεη μερσξίζεη αλαδεηθλχνληαο ηα 

ζηνηρεία θιεηδηά ηεο δνκήο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν μερσξίδεη ηα  βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ απαξηίδνπλ ην θείκελν θαη δεκηνπξγεί κλεκνληθά εζσηεξηθνχο δεζκνχο κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή θαη λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε θαηαλφεζε 

(Gersten et al., 2001). 

 Βαζηθφο παξάγνληαο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο πιεξνθνξηθνχ θεηκέλνπ 

είλαη ε γλψζε ηεο δνκήο πνπ ην απαξηίδεη. ε έξεπλα ησλ  Hall et al. (2005) 

κειεηήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία 

δηαθνξεηηθά είδε δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ πξψηε παξέκβαζε βαζίδνληαλ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ εζηηάδνληαο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Ζ δεχηεξε παξέκβαζε  βαζίδνληαλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ εζηηάδνληαο ζην πεξηερφκελν θαη επηζηξαηεχνληαο ηερληθέο ελεξγνπνίεζεο 
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πξνγελέζηεξεο γλψζεο θαη ιεμηινγίνπ. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν είδνο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο βαζίδνληαλ ζην ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ 

θεηκέλνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ ππεξνρή ηεο παξέκβαζεο ε νπνία εζηίαζε 

ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε 

απηή ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε εκθάληζαλ αηζζεηή βειηίσζε ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

θαηαλφεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ (εχξεζε ζηνηρείσλ θιεηδηψλ, θαηαζθεπή 

γξαθηθψλ νξγαλσηψλ) θαη παξήγαγαλ εκθαλψο θαιχηεξεο πεξηιήςεηο ησλ θεηκέλσλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ζηα άιια δπν είδε δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

ελ ιφγσ κειέηε ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα  εμνηθείσζεο κε ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ θαζψο, φπσο δηαθαίλεηαη ε θαηάθηεζε 

εκπεηξίαο πάλσ ζε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζήο ηνπ, νδεγεί ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηνπ.  

ε αληίζεζε κε ηνπο έκπεηξνπο αλαγλψζηεο, άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθνπλ ηελ επεμεξγαζία ελφο πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, σο γλσζηηθή δηεξγαζία (Oliver, 2009; Saenz & Fuchs, 2002; 

Kim et al., 2004; Gersten et al., 2001; Guastelo, Beasley & Sinatra, 2000; Hall et al., 

2005) ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο θπξίσο έθζεζήο ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο (Gersten et al., 2000; Bos & Anders, 1992). Έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηά 

θαηξνχο δηελεξγεζεί δείρλνπλ φηη καζεηέο νη νπνίνη δε γλσξίδνπλ ηε δνκή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ ηείλνπλ λα ην επεμεξγάδνληαη ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ κε έλα ηπραίν θαη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα επίπεδα θαηαλφεζήο ηνπο 

(Gersten et al., 2001). Ζ Wong (1980) επηζεκαίλεη φηη νη  δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. ηελ έξεπλά ηεο αλαθέξεη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάθιεζεο ηφζσλ θχξησλ ελλνηψλ, φζσλ κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ θαη νη ππφινηπνη 

ζπκκαζεηέο ηνπο, φηαλ φκσο ηνπο δνζεί ε θαηάιιειε παξψζεζε γηα λα ην θάλνπλ 

(αλαηξνθνδφηεζε, πξνσζεηηθέο εξσηήζεηο). 

2.3 Γνώζη ηος βαζικού λεξιλογίος 

Ζ γλψζε ηνπ απαηηνχκελνπ ιεμηινγίνπ-νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα  

θείκελν (πιεξνθνξηαθφ ή αθεγεκαηηθφ) ζεσξείηαη παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα επίπεδα θαηαλφεζήο ηνπ. Σν πιεξνθνξηαθφ είδνο θεηκέλνπ 
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εκθαλίδεη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα, ζπγθξηηηθά κε ην αθεγεκαηηθφ, φζνλ αθνξά 

ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί (Ness,2011). 

Μαζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλαληνχλ αξθεηά εκπφδηα 

θαηά ηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάθιεζε ζηνηρείσλ απφ έλα 

πιεξνθνξηαθφ θείκελν ιφγσ ηεο παξαπάλσ ζπλζήθεο. Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ δελ πξνθχπηεη κνλάρα απφ ηε πξνγελέζηεξε γλψζε ηνπ 

αηφκνπ αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ δηαβάδεη αιιά θαη απφ επίπεδν νηθεηφηεηαο πνπ 

έρεη κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ (Gersten et al., 2001; Gaffney, 

Methven & Bagdasarian, 2002).  

Ζ ζρέζε κεηαμχ αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θαη γλψζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ιεμηινγίνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αηηηψδεο θαη ακνηβαία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε γλψζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Σαπηφρξνλα ε ίδηα αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο  αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ 

(Gersten et al., 2001). Αλαθεξφκελνη φκσο ζηα παηδηά κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, ε 

έιιεηςε ή ε άξλεζε επαξθνχο επαθήο κε ηέηνηνπ είδνπο θείκελα δηαηαξάζζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ απηή ηε ζρέζε ακνηβαηφηεηαο. Μαζεηέο νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε αθφκα θαη ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ αδπλαηνχλ λα ζπιιάβνπλ ηα 

ζηνηρεία θιεηδηά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εμνηθείσζεο κε ηελ νξνινγία ηνπ θεηκέλνπ πξηλ μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία αλάγλσζεο. Αλ νη καζεηέο απηνί αδπλαηνχλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ απαηηνχκελνπ ιεμηινγίνπ, ηφηε ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπαξθήο ή ιαλζαζκέλε (Saenz & Fuchs, 2002; Ness, 2011). 

2.4 Αξιοποίηζη ππογενέζηεπηρ γνώζηρ 

Σα επίπεδα πξνγελέζηεξεο γλψζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα 

πνπ ήδε θαηέρνπλ αλαθνξηθά κε ην πξνο επεμεξγαζία ζέκα, δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σν γλσζηηθφ ηνπο 

ππφβαζξν ηα βνεζάεη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ (Saenz & Fuchs, 2002). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε ηξηβή ησλ καζεηψλ κε ην πιεξνθνξηαθφ 

θείκελν είλαη κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ην αθεγεκαηηθφ, κε απνηέιεζκα ε 

επεμεξγαζία ηνπ λα απνηειεί κηα  πην απαηηεηηθή δηαδηθαζία (Guastello, Beasley & 

Sinatra, 2000; Gersen et al., 2001; Saenz & Fuchs, 2002). Σα επίπεδα πξνγελέζηεξεο 
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γλψζεο ησλ καζεηψλ, είηε φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, είηε φζνλ αθνξά 

ηε γλψζε ηεο δνκήο θάζε θεηκεληθνχ είδνπο  εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

επίπεδα ηξηβήο πνπ έρνπλ κε απηά ηα θείκελα. Οη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα ζπλαληνχλ πνιιά εκπφδηα ζηε ζχιιεςε ηνπ 

λνήκαηνο, θπξίσο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο 

εκθάληζεο ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ είλαη φηη νη ελ ιφγσ καζεηέο ρηίδνπλ κε 

απνηειεζκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο ηα δηαβάδνπλ ιφγσ ηνπ κε 

ηθαλνπνηεηηθνχ γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ ηνπο θαη ηεο ζχγρπζεο κε απζαίξεηεο 

πξνζσπηθέο απφςεηο (Gersten et al., 2001; Moss & Newton, 2002).  ε έξεπλά ηνπ ν 

Williams (1991) κειεηψληαο ην αθεγεκαηηθφ είδνο δηαπίζησζε θάηη ζπλαθέο. 

Αλέθεξε φηη  ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ηδηνζπγθξαζηαθά εληφπηζαλ ηα 

ζεκαληηθά ζεκεία κηαο ηζηνξίαο βξίζθνληαλ ζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο  πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπλ βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. ηελ 

παξαπάλσ εκπεηξηθή κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο νη νπνίνη έηεηλαλ λα 

παξεκβάιινπλ απζαίξεηεο πιεξνθνξίεο κέζα ζηελ πινθή έθαλαλ ηαπηφρξνλα 

αλππφζηαηεο πξνβιέςεηο. Απηή ε δπζθνιία πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδεηαη σο 

«γλσζηηθή παξεκπφδηζε» θαη αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ηεο 

γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Έξεπλα ησλ Bos & Anders (1990)  επηζήκαλε επίζεο ηελ επηδήκηα επίδξαζε ηεο 

πεξηνξηζκέλεο θαη απνζπαζκαηηθήο γλψζεο ηνπ ζέκαηνο πάλσ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θπξίσο φζνλ αθνξά ην πιεξνθνξηαθφ είδνο θεηκέλνπ. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζε απηφ ηνλίδνληαο ηελ θαίξηα ζπκβνιή ηνπ 

δαζθάινπ ζην ρηίζηκν ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο ηνπ πιαηζίνπ πξηλ ηελ επεμεξγαζία 

θάπνηνπ θεηκέλνπ.  

2.5 Δςσέπεια καηά ηην ανάγνυζη 

Ζ αλαγλσζηηθή επρέξεηα ελφο καζεηή απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηπέδσλ θαηαλφεζεο ηνπ πξνο επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Ζ δέζκεπζε γλσζηηθνχ 

δπλακηθνχ θαηά ηελ αλάγλσζε ιφγσ ηεο αδπλακίαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζην λα επηθεληξσζεί ν καζεηήο ζην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ (Kucer, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα ν απηνκαηηζκφο φζνλ αθνξά ηελ 

ηαρχηεηα, ηελ νξζφηεηα θαη ηε ζσζηή πξνζσδία θάζε ιέμεο ηνπ θεηκέλνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ λνήκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ν 
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απηνκαηηζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

λνήκαηνο θαη λα κελ αλαισζείζε ρακεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο αλάιπζεο 

ιέμεσλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Cunningham & Stanovich (1998) ζην Gernsten et al. 

(2001), «ε έιιεηςε αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο παξεκπνδίδεη ην ελεξγεηηθό δηάβαζκα θαη 

πνιιαπιαζηάδεη ηηο κάηαηεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο. Ταπηόρξνλα ε εμάζθεζε 

απνθεύγεηαη ή απνηειεί εμαλαγθαζηηθή δηαδηθαζία ρσξίο θάπνηα νπζηαζηηθή γλσζηηθή 

δέζκεπζε». 

Έξεπλεο νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηε βειηίσζε  ηεο αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο 

κειέηεζαλ θαηά πφζν επεξεάδεηαη ν παξάγνληαο θαηαλφεζε.  Σα απνηειέζκαηα 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε νξηζκέλεο απφ απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη ζε 

έξεπλα ησλ Jenkins, Barksdale & Clinton (1978) ζην Gernsten et al. (2001) κεηά απφ 

ζεηξά παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ππήξμε εκθαλήο βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηά 

ηνπο, δελ παξαηεξήζεθε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο. Αληίζεηα, κεηαγελέζηεξα ζε έξεπλα ηνπ Armstrong (1983) ν νπνίνο 

κειέηεζε καζεηέο δεκνηηθνχ πνπ αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξαηήξεζε 

φηη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζή ηνπο ήηαλ εκθαλψο θαιχηεξε ζηα θείκελα ηα νπνία νη 

καζεηέο δηάβαδαλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα. Ζ παξαπάλσ έξεπλα ηφληζε ηε ζρέζε 

ακνηβαηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεη ηνπο παξάγνληεο θαηαλφεζε θαη αλαγλσζηηθή 

επρέξεηα. 

2.6 ύνοτη 

Σν παξφλ θεθάιαην σο θχξην άμνλά ηνπ είρε ηελ παξάζεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη  

θαζνξίδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Έγηλε αλάιπζε ηνπ παξάγνληα ησλ θχξησλ 

θεηκεληθψλ δνκψλ πνπ ηα παηδηά ζπλαληνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ 

κε αλαθνξά ζηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Δπίζεο ιφγνο έγηλε γηα ηνλ παξάγνληα ηνπ 

βαζηθνχ ιεμηινγίνπ (νξνινγίαο) ν νπνίνο θαζνξίδεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηα επίπεδα 

θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ, αθνχ  ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο αηηηψδεο θαη ακνηβαία. Ο παξάγνληαο ηεο πξνγελέζηεξεο γλψζεο 

γηα ηε γλψζε ηεο δνκήο αιιά θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην θξηηήξην γηα ηα επίπεδα πξφζθηεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

κέζα απφ ην πξνο δηαπξαγκάηεπζε θείκελν. Σέινο ε επρέξεηα θαηά ηελ αλάγλσζε, ν 

απηνκαηηζκφο δειαδή θαηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ κέζα ζε έλα 
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θείκελν, ελψ γίλεηαη ε αλάγλσζή ηνπ, ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηα επίπεδα γλσζηηθήο 

δέζκεπζεο ηνπ αηφκνπ θαη απνηειεί εληζρπηηθφ ή αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σέινο γηα θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

έγηλε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο επεξεάδνπλ νη καζεηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ζε πνηνχο θπξίσο ιφγνπο νθείιεηαη απηή 

ε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ: 

ΤΜΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

3.1 Διζαγυγή 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ν βαζκφο ζπκβνιήο ηεο Δ.Υ. ζηελ Αλαγλσζηηθή 

Γηαδηθαζία θαη λα ηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

δηελεξγήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην παξφλ ζέκα.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε σο θχξην ζηφρν έρεη ηε δηεξεχλεζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. πάλσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

θεηκέλνπ. Έγηλε έλαο δηαρσξηζκφο ζε ηξεηο ππνελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηνχλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο θάζε κειέηεο. Σελ πξψηε ππνελφηεηα απνηέιεζαλ νη 

έξεπλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δείγκα γεληθνχ καζεηηθνχ ή θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ 

δεχηεξε ππνελφηεηα απαξηίδεηαη απφ έξεπλεο εζηηαζκέλεο ζε δείγκα καζεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο- αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Σέινο ε ηξίηε ππνελφηεηα 

επηθεληξψζεθε ζηηο έξεπλεο νη νπνίεο αμηνπνίεζαλ θάπνην ινγηζκηθφ Δ.Υ. ζε 

πιεζπζκφ καζεηψλ ή θνηηεηψλ κε ή ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Δπεηδή νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. πάλσ ζηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο, ζπκπεξηιήθζεθαλ κειέηεο πνπ αμηνπνίεζαλ 

ηελ ηερληθή ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ησλ δηαγξακκάησλ Vee. Ζ λνεηηθή 

ραξηνγξάθεζε απνηειεί ηε κνξθή ηεο ραξηνγξάθεζεο φπνπ νη θφκβνη αλαπαξηζηνχλ 

ελφηεηεο ή ζθέςεηο, ελψ νη ζχλδεζκνη δελ έρνπλ εηηθέηεο θαη ζπλήζσο αλαπαξηζηνχλ 

κε νξηζκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (Γνπιή θ.α., 2009). Σν δηάγξακκα Vee 

είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή λνεηηθνχ ράξηε ε νπνία εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηε 

ζχγθξηζε- αληηπαξάζεζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ελφο θεηκέλνπ.  

3.2 Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη και καηανόηζη πληποθοπιακών 

κειμένυν 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο απνηειεί ε παξάζεζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ νη 

νπνίεο αμηνπνίεζαλ ηερληθέο  ελλνηνινγηθήο θαη λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζε γεληθφ πιεζπζκφ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ. 

Ζ Δ.Υ. κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο «γξαθηθφο 

νξγαλσηήο» παξέρνληαο γλσζηηθέο ζθαισζηέο θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα 
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αλαπαξαζηήζνπλ ζηνηρεία-θιεηδηά ζε πνηθίια θεηκεληθά είδε (Oliver, 2009). Σν 

πιεξνθνξηαθφ θείκελν είλαη έλα απφ πην απαηηεηηθά είδε θεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα 

ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο πνξεία. Ο βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ 

νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ ηνπ, ζην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη θαζψο θαη ζηε δπζλφεηε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί (Kim et 

al. 2004; Diakidoy et al. 2005; Guastello, Beasley & Sinatra, 2000; Saenz & Fuchs, 

2002; Best, Floyd & Mcnamara, 2008).  

Καηά ηα δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ ηδηαίηεξε κέξηκλα δίλεηαη ζηελ  

απιή απνθσδηθνπνίεζε θαη ιεηηνπξγηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ηα νπνία ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είλαη αθεγεκαηηθνχ είδνπο. Καζψο φκσο κεηαβαίλνπκε ζε 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ε πξνζνρή κεηαηνπίδεηαη ζηελ επρεξή θαη 

απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ (Best, Floyd & 

Mcnamara, 2008; Ness, 2011). Ζ κεηάβαζε απφ ηε «κάζεζε γηα αλάγλσζε» ζηε 

«κάζεζε γηα θαηαλφεζε» ζπλνδεχεη ηελ εκθάληζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ είδνπο 

θεηκέλνπ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηε δνκή θαη ηελ νξνινγία πνπ αθνινπζεί (Garjia et al. 2007).  

Ζ Δ.Υ. απνηειεί ην βνεζεηηθφ εθείλν εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο δνκήο, ηεο 

αιιεινπρίαο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ελ ιφγσ 

θεηκεληθφ είδνο. Έξεπλεο νη νπνίεο εζηίαζαλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. έδσζαλ 

αμηφινγα δείγκαηα πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζε επίπεδν θαηαλφεζεο θαη κλεκνληθήο 

δηαηήξεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 

ε έξεπλα ησλ Lehman et al. (1985) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά ε ηερληθή ηεο 

Δ.Υ. θαη κηα κνξθή λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο (δηάγξακκα Vee) θαη αληηπαξαηέζεθαλ 

κε κηα απιή πεξηγξαθηθή κέζνδν παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη δπν 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ αληηπαξαηέζεθαλ κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε. ε απηή ηελ έξεπλα έγηλε ρξήζε πιεξνθνξηαθνχ 

θαη εξγαζηεξηαθνχ πιηθνχ απφ ην κάζεκα ηεο βηνινγίαο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

απνηέιεζαλ 250 καζεηέο ιπθείνπ. Σν δείγκα ρσξίζηεθε ζε δπν νκάδεο (πεηξακαηηθή 

θαη ειέγρνπ)  θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ππεξνρή ηεο νκάδαο πνπ έθαλε ρξήζε ηεο  

Δ.Υ. θαη ησλ δηαγξακκάησλ Vee ζηα επίπεδα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαλ νη έλλνηεο κέζα ζην θείκελν, ελψ δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε ζηηο νκάδεο 

ζε επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ βαζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θέξλεη 

ζην πξνζθήλην ηε δπλακηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Δ.Υ. σο εξγαιείν ζαθνχο 
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δηάθξηζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ ελλνηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ έλα θείκελν .  

 Ζ έξεπλα ησλ Schmid & Telaro (1990) ζπλέθξηλε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κηαο 

νκάδαο (πεηξακαηηθή) καζεηψλ ιπθείνπ ε νπνία πξαγκαηεχηεθε θείκελα βηνινγίαο 

θαη θαηαζθεχαζε έλα ζχλνιν απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, κε  κηα άιιε αληίζηνηρε 

νκάδα (ειέγρνπ) ε νπνία εξγάζηεθε ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δπν νκάδεο ζηνπο παξάγνληεο γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Όκσο κεηά απφ δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

παξαηεξήζεθε ππεξνρή ζηα επίπεδα ζπζρεηηζκνχ ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ (relational 

thinking) ησλ αδχλακσλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ην επίπεδν 

ζπζρεηηζκνχ ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο  

έθηαζε ην επίπεδν ησλ πην δπλαηψλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ο ζπζρεηηζκφο 

απηφο ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ ζέηεη ζην πξνζθήλην αλψηεξνπο γλσζηηθνχο 

κεραληζκνχο ζθέςεο. Χο εθ ηνχηνπ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ηνλίδεη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. ζπκβάιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Οη ζπγγξαθείο ηεο έξεπλαο επηζήκαλαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ 

λα αμηνινγνχληαη πάληα ηα επίπεδα εχξεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ επηκέξνπο 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα νιφπιεπξε 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο Δ.Υ. 

Ζ έξεπλά ησλ Curry et al. (1999) πξαγκαηεχηεθε ηελ έλλνηα  «Νφζνο ηνπ Lyme» 

κέζα ζε ζπλνιηθά έμη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε ηε ρξήζε 60 ζειίδσλ ππεξθεηκέλνπ 

θαη αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο Δ.Υ. Σνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 

50 θνηηεηέο νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο, κηα ειέγρνπ θαη κηα πεηξακαηηθή. 

ηελ νκάδα ειέγρνπ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαβάζνπλ ην  

ππεξθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ν 

νπνίνο ζα παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ ππεξθεηκέλνπ. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

δφζεθε πξψηα έλα θείκελν ην νπνίν πεξηέγξαθε ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ πνπ έπαζρε 

απφ ηε λφζν ηνπ Lyme θαη ηνπο δεηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππεξθείκελν λα 

αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν ην πξψην θείκελν αληηθαηφπηξηδε ηα ζηνηρεία ηεο λφζνπ. 

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε θαη απφ απηνχο λα θαηαζθεπάζνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

πεξηγξαθήο ηεο λφζνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα αλάθιεζεο-παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο δχν νκάδεο.  Απηφ φκσο πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη 

παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη πξσηνηππία ζηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία 

θαηαζθεχαζε ηεξαξρηθνχ ηχπνπ ράξηεο, πνπ παξνπζίαδαλ πηζηά ην πεξηερφκελν ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ. Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαθαίλεηαη φηη ε χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ-πιαηζίνπ θαη ε αμηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ 

ελδείθλπηαη, ψζηε λα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ νη 

νπνίεο δηαθνξεηηθά δε ζα ήηαλ εκθαλείο. Σελ αλάδεημε ηεο πνηθηιίαο απηήο ησλ 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή ηεο Δ.Υ. ε νπνία  ιεηηνπξγεί 

σο γλσζηηθφο θαζξέθηεο ηνπ καζεηή. 

Μεηαγελέζηεξα, έξεπλα ηνπ Tzeng (2010) δηεξεχλεζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δνκή Δ.Υ. κπνξεί λα επεξεάζεη ηα επίπεδα κλεκνληθήο 

δηαηήξεζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο αλαγλσζηψλ, κεηά ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πξψηεο ιπθείνπ. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο (αγφξηα κφλν) ειηθίαο 15 εηψλ. Υσξίζηεθαλ ζε ηξεηο 

νκάδεο, δπν πεηξακαηηθέο θαη κηα ειέγρνπ. ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αξρηθά 

δφζεθε έλα θπιιάδην ην νπνίν πεξηείρε δπν πιεξνθνξηαθά θείκελα ηζηνξίαο (1. 

Ηζηνξηθά γεγνλφηα 2. θξηηηθή ηνπνζέηεζε πάλσ ζε θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο 

ησλ γεγνλφησλ) θαη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνγελέζηεξεο γλψζεο ησλ 

καζεηψλ, ησλ επηπέδσλ ηεο κλεκνληθήο ηνπο αλάθιεζεο, ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο 

θαηαλφεζεο θαη ηέινο ηνπ ηξφπνπ επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο. ηηο δχν πεηξακαηηθέο 

νκάδεο δφζεθε ζπκπιεξσκαηηθά έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο βαζηδφκελνο ζην πξψην 

θείκελν. Ο ράξηεο πνπ δφζεθε ζηε κηα πεηξακαηηθή νκάδα ήηαλ αξθεηά αλαιπηηθφο 

(πεξηείρε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ) ελψ ζηε δεχηεξε ήηαλ αξθεηά ζπλνπηηθφο-

πεξηεθηηθφο. Ζ νκάδα ειέγρνπ επεμεξγάζηεθε ην θείκελν ρσξίο ηε ρξήζε 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε νκάδα πνπ αμηνπνίεζε ηνλ 

αλαιπηηθφ ράξηε θαη ε νκάδα ειέγρνπ είραλ παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ θπξηνιεθηηθή αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια παξαηεξήζεθε ππεξνρή 

ησλ δπν κνξθψλ ράξηε ζε επίπεδν ζχιιεςεο ηνπ θεληξηθνχ λνήκαηνο θαη ησλ 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ελλνηψλ.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζχιιεςεο ηνπ θεληξηθνχ λνήκαηνο θάλεθε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ζπλέιαβαλ ην βαζηθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, 
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ελψ ε νκάδα ειέγρνπ ζηεξίρζεθε ζηελ απηνιεμεί κεηαθνξά θξάζεσλ απφ ην θείκελν. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε ησλ Loman & Mayer‟s (1985) φηη «ρσξίο 

ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ θεηκέλνπ ε γλσζηηθή ηνπ απεηθόληζε ζα 

απνηειεί απιά  έλα ζύλνιν αζύλδεησλ πιεξνθνξηώλ». 

3.3 Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη, καηανόηζη πληποθοπιακών κειμένυν 

και Αναγνυζηικέρ Γςζκολίερ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο απνηειεί ε παξάζεζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ νη 

νπνίεο αμηνπνίεζαλ ηερληθέο ελλνηνινγηθήο θαη  λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζε πιεζπζκφ καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηδε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο.  

Πέξα απφ ηελ ηδηαίηεξα επεξγεηηθή αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. ζην γεληθφηεξν καζεηηθφ 

πιεζπζκφ, ιφγνο αμίδεη λα γίλεη θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε παηδηά ηα 

νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ. Πνιινί 

καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο βξίζθνπλ ην πιεξνθνξηαθφ 

είδνο θεηκέλνπ απαηηεηηθφ θαη δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηε θαηαλφεζε, ζηελ 

ελλνηνινγηθή ζχιιεςε θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ 

(Gersten et al. 2001). Έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλέδεημαλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ «γξαθηθψλ νξγαλσηψλ» σο έλαλ απφ ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο 

ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ (Taylor, 

Harris & Pearson 1988; Rivera & Smith, 1997; Bos & Vaughn, 2002). 

Ζ Δ.Υ. φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα απνηειεί ην είδνο ηνπ γξαθηθνχ 

νξγαλσηή πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή πνπ αθνινπζεί έλα πιεξνθνξηαθφ 

θείκελν, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ θαη 

ζηε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε (Burdumy et al.  2006, Harniss et al. 1994, Meyer et al. 

1980). Αλ θαη νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζπλαληνχλ αξθεηά εκπφδηα 

ζηελ νξγάλσζε θαη αλάθιεζε ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθνί ζηελ νπηηθνρσξηθή ζχιιεςε ησλ λνεκάησλ (Kim et al. 2004). Ζ 

παξαπάλσ παξαδνρή έδσζε ψζεζε ζηελ εκθάληζε εξεπλψλ, νη νπνίεο εζηίαζαλ ζηε 

κειέηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο- 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.  
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Ζ έξεπλα ησλ Darch & Gersten (1986) σο ζηφρν είρε ηε ζχγθξηζε δπν 

θαηεπζπλφκελσλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε παξέκβαζε έγηλε κε αμηνπνίεζε ελφο 

λνεηηθνχ ράξηε θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ ε παξέκβαζε έγηλε κε ηε ζπκβαηηθή 

δηδαζθαιία ελίζρπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αλαγλσζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

απνηεινχληαλ απφ 24 καζεηέο γπκλαζίνπ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηπραία 

θαηαλεκεκέλνη ζηηο δπν νκάδεο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ππνζηήξημε ηελ αλάγλσζε ηεο 

κε ηε βνήζεηα ελφο λνεηηθνχ ράξηε πνπ ηφληδε ηα θχξηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 

απνηππψλνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο. ηελ νκάδα ειέγρνπ έγηλε πξνζέγγηζε ηνπ 

θεηκέλνπ κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνεγήζεθαλ ηεο αλάγλσζεο θαη ζθνπφ είραλ 

λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθαιψληαο πξνγελέζηεξεο 

γλψζεηο θαη εληάζζνληάο ηνπο ζηαδηαθά ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ππεξνρή ηεο νκάδαο κε ρξήζε ηνπ λνεηηθνχ ράξηε, ηφζν ζηελ 

επηκέξνπο αμηνιφγεζε θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο δφζεθαλ, φζν θαη ζηε 

γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο θαηαλφεζεο. 

Πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ έξεπλαο απνηέιεζε ε κειέηε ησλ Darch & Carnine (1986) 

ε νπνία αθνξνχζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα λνεηηθψλ ραξηψλ ζηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. Σν δείγκα 

ηνπο απνηέιεζαλ 24 καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ειηθίαο 9-11 εηψλ, νη νπνίνη 

θαηαλεκήζεθαλ ηπραία ζηηο δπν νκάδεο. ηελ νκάδα κε ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε 

δφζεθε έλαο  λνεηηθφο ράξηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ καδί κε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο 

ηνπ. ηηο επφκελεο παξεκβάζεηο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ νη 

ίδηνη ην ράξηε. ηελ νκάδα ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ 

έγηλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηεπζπλφκελνπ δηαιφγνπ. Ζ νκάδα πνπ 

αμηνπνίεζε ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε ζεκείσζε πςειφηεξε επίδνζε, ζπγθξηηηθά κε 

ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, ηφζν ζηα επηκέξνπο ηεζη ησλ θεηκέλσλ, φζν θαη ζην ηειηθφ 

ηεζη αμηνιφγεζεο, ελψ δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα επίπεδα 

κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ζε κεηαγελέζηεξεο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. ην ίδην 

αθξηβψο πιαίζην θηλήζεθε ε έξεπλα ησλ Darch&Eaves (1986) νη νπνίνη σο δείγκα 

είραλ 22 καζεηέο ιπθείνπ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ίδηα κε 

απηά ησλ Darch & Carnine (1986). 

Οη Bos & Anders (1990) κειέηεζαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ δχν  

αιιειεπηδξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε 
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πιεξνθνξηαθνχ ηχπνπ θεηκέλσλ. Σνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 61 

καζεηέο ιπθείνπ νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Υσξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο (ηξεηο πεηξακαηηθέο θαη κία ειέγρνπ) θαη ζπκκεηείραλ ζηηο εμήο 

παξεκβάζεηο: α) αμηνπνίεζε λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο β) ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ γ) ζεκαζηνινγηθή θαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δ) 

ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο (νκάδα ειέγρνπ). Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο κε 

ηνπο ζεκαζηνινγηθνχο ράξηεο θαηαζθεχαζαλ έλαλ ηεξαξρηθήο δνκήο ράξηε κε βάζε 

κηα ιίζηα ελλνηψλ αλαθεξφκελεο ζην θείκελν πνπ ηνπο δίλνληαλ.  ηελ νκάδα κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεκαζηνινγηθήο θαη ζπληαθηηθήο αλάιπζεο δεηήζεθε λα πξνβιέςνπλ 

ηηο ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα  ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο ζεκαζηνινγηθήο- ζπληαθηηθήο νκάδαο έπξεπε λα 

νινθιεξψζνπλ έλα  ηεζη ζπκπιήξσζεο θελψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ 

ζπκπιεξσκέλνπ πξνηχπνπ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πξνεγνχληαλ θαη έπνληαλ 

(αλαδηακνξθψζεθαλ) ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ. ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ηξεηο πεηξακαηηθέο νκάδεο ππεξείραλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ ηφζν ζην post test φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξε (follow up) δηαδηθαζία. Σέινο 

δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα (post 

test & follow up δηαδηθαζία) γηα ηηο ηξεηο πεηξακαηηθέο νκάδεο. 

ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ησλ Bos & Anders (1992) αμηνπνηήζεθαλ πάιη νη 

παξαπάλσ δηαδξαζηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο. Έγηλε φκσο πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ελφο 

λένπ δηαδξαζηηθνχ κνληέινπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο νη νπνίνη 

αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ειηθίαο 15-16 εηψλ. Κάπνηνη απφ απηνχο ήηαλ 

θαη δίγισζζνη. Ζ ζεκαηνινγία ησλ παξεκβάζεσλ αλαθεξφηαλ ζηηο θπζηθέο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο (έγηλε ζε δπν θάζεηο, γη‟ απηφ δηαθνξνπνηήζεθαλ νη ζεκαηηθέο). 

Σν λέν απηφ δηαδξαζηηθφ κνληέιν πνπ εηζήγαγαλ έθαλε ρξήζε ηφζν δηδαθηηθψλ 

(ρξήζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) φζν θαη καζεζηαθψλ (ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο) 

ηερληθψλ θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ηεο δνκήο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

θεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ήηαλ αθξηβψο νη 

ίδηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα (λνεηηθή ραξηνγξάθεζε, 

ζεκαζηνινγηθή- ζπληαθηηθή αλάιπζε) νη νπνίεο αληηπαξαηέζεθαλ μαλά κε ηε 

ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Με ηηο καζεζηαθέο ηερληθέο αλαθεξφκαζηε ζηελ 

πξνζπάζεηα νη παξαπάλσ δηδαθηηθέο ηερληθέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο (ζπλεξγαηηθά) δίλνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κφλν επηθνπξηθφ ξφιν. Σα 
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απνηειέζκαηα έδεημαλ ππεξνρή θαη ησλ δχν δηδαθηηθψλ ηερληθψλ (λνεηηθήο 

ραξηνγξάθεζεο θαη ζεκαζηνινγηθήο-ζπληαθηηθήο αλάιπζεο) ζε επίπεδν 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θαη θαηαλφεζεο ιεμηινγίνπ, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο. Δπίζεο ζε ζχγθξηζε ησλ καζεζηαθψλ ηερληθψλ (λνεηηθήο 

ραξηνγξάθεζεο, ζεκαζηνινγηθήο-ζπληαθηηθήο αλάιπζεο) παξαηεξήζεθε ππεξνρή 

ησλ δπν ζηα απνηειέζκαηα ηνπ post test θαη ηεο follow up δηαδηθαζίαο πνπ 

δηελεξγήζεθε κεηαγελέζηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ε νπνία δε 

ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ηερληθή. Σέινο νη κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 ηηο δπν πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο δε δίλεηαη θάπνηα ζαθή ππεξνρή ηεο 

ραξηνγξάθεζεο, κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ παξεκβάζεσλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα δε 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπληαθηηθή – 

ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ. Παξφια απηά 

ζεκεηψζεθαλ ζηηο δπν εκπεηξηθέο κειέηεο πςειφηεξα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρξήζε ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηε 

ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Γηαθνξεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Griffin, Simmons & Kame΄enui (1991) νη 

νπνίνη κειέηεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ ζηα 

επίπεδα θαηαλφεζεο πεξηερνκέλνπ θαη αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ κε ζεκαηηθή 

αλαθνξηθά ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 28 καζεηέο ειηθίαο 10-11 

εηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δπν νκάδεο: α) 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε κε  βνήζεηα ελφο λνεηηθνχ ράξηε θαη β) αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε  κε  ρξήζε κηαο ιίζηαο ζηνηρείσλ –ελλνηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ νχηε ζε επίπεδν 

αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ νχηε ζε επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα 

επηκέξνπο θαη ζην ηειηθφ ηεζη επίδνζεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Kim et al. (2004) ε κε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ λνεηηθνχ ράξηε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη δπν νκάδεο 

δέρηεθαλ παξφκνηνπ ηχπνπ παξέκβαζε (δνκεκέλε απεηθφληζε ηνπ θεηκέλνπ) 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο δηαθνξνπνίεζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο πξνο ζχγθξηζε νκάδαο (ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε, ρξήζε απιψλ 

ζεκεηψζεσλ). 
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Έξεπλα ηνπ Boyle (1996) εμέηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ είρε ε εθαξκνγή 

ηερληθψλ λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηφζν ζηελ 

θπξηνιεθηηθή (literal) φζν θαη ζηελ επαγσγηθή (inferential) θαηαλφεζε 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. Σν δείγκα ηνπ απνηέιεζαλ 20 καζεηέο κε κέηξηαο 

δηαβάζκηζεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 10 καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε. Οη ειηθίεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλνληαλ ζηα 11-14 έηε. Ζ ζχλζεζε ησλ νκάδσλ (ειέγρνπ 

θαη πεηξακαηηθή) έγηλε βάζεη ηνπ βαζκνχ καζεζηαθήο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηδαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ πεηξακαηηθή 

νκάδα δηδάρζεθε ηελ θαηαζθεπή λνεηηθψλ ραξηψλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θεηκέλσλ πνπ ηνπο δίλνληαλ, ελψ παξάιιεια έθαλαλ ρξήζε κλεκνληθψλ νδεγψλ πνπ 

ηνπο βνεζνχζαλ λα αλαθαινχλ ηα απαηηνχκελα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ ράξηε θαηά 

ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ νκάδα ειέγρνπ δελ έιαβε θακία 

εθπαίδεπζε. Σα  απνηειέζκαηα έδεημαλ ππεξνρή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ηφζν ζε 

επίπεδν θπξηνιεθηηθήο, φζν θαη ζε επίπεδν επαγσγηθήο θαηαλφεζεο. Σέινο παξά ηελ  

ηδηαίηεξα εληαηηθή εθπαίδεπζε πνπ δφζεθε γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο  παξαπάλσ 

ηερληθήο, ε πεηξακαηηθή νκάδα δελ θαηάθεξε λα θάλεη κεηαθνξά γλψζεο ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηαζκηζκέλν ηεζη πνπ ηεο δφζεθε. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηε δπζθνιία ηεο άκεζεο κεηαθνξάο γλψζεο 

πνπ νηθνδνκήζεθε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζε κεηαγελέζηεξεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζηάζεθαλ επίζεο νη Gersten et al. 

(2001) νη νπνίνη κειέηεζαλ πιήζνο εξεπλψλ αμηνπνίεζεο ησλ γξαθηθψλ νξγαλσηψλ 

ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. Οη πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο 

παξαηήξεζαλ ηελ αδπλακία νηθεηνπνίεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηερληθήο 

απφ καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε κεηαγελέζηεξεο παξφκνηνπ ηχπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

ε επαθφινπζε έξεπλα ηνπ Boyle (2000) έγηλε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ είρε ε ηερληθή ηνπ δηαγξάκκαηνο Vee ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε καζεηψλ 

ιπθείνπ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 18 καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 6 καζεηέο 

κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Ο δηαρσξηζκφο ησλ νκάδσλ (πεηξακαηηθήο θαη ειέγρνπ) 

έγηλε κε βάζε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην βαζκφ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεηψπηδαλ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα εθπαηδεχηεθε πάλσ ζηελ θαηαζθεπή 

δηαγξακκάησλ Vee ρξεζηκνπνηψληαο έλα κλεκνληθφ νδεγφ ησλ απαηηνχκελσλ 

βεκάησλ. ηελ νκάδα ειέγρνπ δε δφζεθε θακία εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα 
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έδεημαλ ππεξνρή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ θπξηνιεθηηθή-απηνιεμεί αλάθιεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζε κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ παξάγνληεο θαηαλφεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ. ε αληίζεζε φκσο κε πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπ Boyle (1996) δελ 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα επαγσγηθήο θαηαλφεζεο. 

Πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζηάζεθε ν ίδηνο ν εξεπλεηήο ιέγνληαο φηη ε έιιεηςε 

ιεπηνκεξεηψλ θαη ξεηνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ζην δηάγξακκα Vee ζπλέβαιιε 

ζηε ρακειή απφδνζε αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα επαγσγηθήο θαηαλφεζεο.  

Ζ έξεπλα ησλ Guastello, Beasley & Sinatra (2000) αζρνιήζεθε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ηεο Δ.Υ. ζηελ επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε 

πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ, έλαληη κηαο ζπκβαηηθήο πξνζέγγηζεο ζε παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 124 καζεηέο ηεο πξψηεο 

γπκλαζίνπ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δπν νκάδεο 

(πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ). Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ θαη γηα ηηο δπν 

νκάδεο έγηλε κέζα ζε πέληε παξεκβάζεηο. ηελ νκάδα ειέγρνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξία 

δηεξεπλήζεθε ε πξνγελέζηεξε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ην πξνο επεμεξγαζία ζέκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο δφζεθε έλα θείκελν 27 ζειίδσλ, ην νπνίν επεμεξγάζηεθαλ καδί κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

θάλνπλ κηα αλαζθφπεζε ζην θείκελν θαη ηελ επφκελε κέξα θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ φζσλ είραλ κάζεη. ηε πεηξακαηηθή νκάδα 

πξνεγήζεθε ε ίδηα εηζαγσγηθή ζπλεδξία θαη ζηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ηνλ νπνίν θαηαζθεχαζαλ ηα 

παηδηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ δεηήζεθε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ αλαζθφπεζε ηνπ ράξηε πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη 

απφ θνηλνχ θαη ηελ επφκελε κέξα λα ζπκπιεξψζνπλ ην ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ φζσλ 

είραλ απνθνκίζεη.  Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζαθή ππεξνρή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

(έμη  ηππηθέο απνθιίζεηο) ζηα επίπεδα θαηαλφεζεο έλαληη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

ηνλίδνληαο γηα αθφκα  κηα θνξά ηελ ππεξνρή ηεο Δ.Υ. σο ηερληθή πξνζέγγηζεο 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηηο κειέηεο νη νπνίεο εζηίαζαλ ζε δείγκα αηφκσλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ πξνέβεζαλ 

νη DiCecco & Gleason (2002) νη νπνίνη ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

θεηκέλσλ (σο κηα κνξθή ζχλνςεο), ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

έγηλε κε ηε κνξθή έθζεζεο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 24 καζεηέο ειηθίαο 11-13 εηψλ κε 
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καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζηηο δπν νκάδεο κε θαη 

ρσξίο αμηνπνίεζε λνεηηθνχ ράξηε.  Ζ νκάδα κε ρξήζε ηνπ λνεηηθνχ ράξηε δέρηεθε 

εληαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ αμηνπνίεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ λνεηηθψλ ραξηψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ αλαιπηηθά ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο ελλνηψλ ησλ θεηκέλσλ. Ζ  δεχηεξε νκάδα δέρηεθε αλάινγε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ρσξίο φκσο ηελ αμηνπνίεζε λνεηηθψλ ραξηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα θαηαλφεζεο ηνπ βαζηθνχ 

λνήκαηνο (εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη quiz γλψζεσλ) κεηαμχ ησλ δπν 

νκάδσλ. Όκσο κεηά  απφ κηα πην εθηελή αμηνιφγεζε (ζπγγξαθή έθζεζεο- 

επηρεηξεκαηνινγία) ηνπ επίπεδνπ θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, παξαηεξήζεθε ππεξνρή 

ηεο νκάδαο κε αμηνπνίεζε ηνπ λνεηηθνχ ράξηε, ζε επίπεδν  βαζχηεξεο θαηαλφεζεο 

πνπ πεξηερνκέλνπ. 

3.4 Φηθιακή Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη και καηανόηζη 

πληποθοπιακών κειμένυν 

ηφρνο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο απνηειεί ε παξάζεζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ, νη 

νπνίεο αμηνπνίεζαλ ινγηζκηθά  Δ.Υ. πάλσ ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζε γεληθφ 

πιεζπζκφ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ. 

Σα  ινγηζκηθά Δ.Υ. ζπκβάινπλ ζηελ επθνιφηεξε θαηαζθεπή ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ παξέρνληαο εχρξεζηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπο είλαη ηα επίπεδα 

αιιειεπίδξαζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρνπλ ζην ρξήζηε. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν εληζρχνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηαδηαθά κεηαβαίλεη 

ζε άιιν επίπεδν θαη απφ δηαρεηξηζηήο ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κεηαηξέπεηαη ζε δηεπθνιπληή παξέρνληαο ηε βνήζεηά ηνπ φπνπ ηνπ δεηεζεί.  

 Ζ θαίξηα ζπκβνιή ησλ ινγηζκηθψλ Δ.Υ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγθεηηαη ζηνλ 

παξάγνληα ππνζηήξημεο πνηθίισλ κνξθψλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Ζ ρξήζε 

εκηδνκεκέλεο κνξθήο  ράξηε ή ράξηε κε ππνζηήξημε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ είλαη 

θάπνηα απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη θαιχηεξα απφ ινγηζκηθά Δ.Υ. 

ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή θαηαζθεπή ηνπ ράξηε κε κνιχβη θαη ραξηί.  

ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πξάμε έρνπλ επηζεκαλζεί δηάθνξα είδε ινγηζκηθψλ ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ δνκέο Δ.Υ. Μεξηθά απφ απηά είλαη: Inspiration, Kidsinspiration, 

Easy Mapping Tools, Mind 12, Belvedere, Modelling Space (Καηαζθεπάζηεθε ζην 
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Παλεπηζηήκην Παηξψλ) θαη CmapTools (δηαζέζηκν ζηα ειιεληθά κεηά απφ 

κεηάθξαζή ηνπ απφ ην Δξγαζηήξην Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ). Ζ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο νη νπνίεο αμηνπνίεζαλ 

θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ ινγηζκηθά. 

 Ζ έξεπλα ησλ Chang et al. (2002) πξνέβε ζηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ πεξηιεπηηθή απφδνζε επηά δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 125 καζεηέο πέκπηεο δεκνηηθνχ νη νπνίνη 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα αμηνπνίεζε ηελ ηερληθή ηεο ζηαδηαθήο-

ππνβνεζνχκελεο θαηαζθεπήο ραξηψλ. Με βάζε ηα θείκελα πνπ ηνπο δφζεθαλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. ηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθαλ κε εκηδνκεκέλεο κνξθήο ράξηεο ηνπο 

νπνίνπο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηε θαηαζθεπή 

ηνπ ράξηε εμνινθιήξνπ. ηε δεχηεξε νκάδα δφζεθαλ πξνθαηαζθεπαζκέλνη 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νη νπνίνη πεξηείραλ νξηζκέλα ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ηνπο δηνξζψζνπλ βαζηδφκελνη ζηα θείκελα πνπ ηνπο 

δφζεθαλ. ηελ ηξίηε νκάδα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζθεπάζνπλ 

εμνινθιήξνπ ηνπο ράξηεο βαζηδφκελνη ζηα θείκελα. Σέινο ππήξμε κηα νκάδα 

ειέγρνπ, ε νπνία δελ έθαλε ρξήζε ράξηε ζηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ππεξνρή ηεο νκάδαο πνπ θιήζεθε λα δηνξζψζεη ηνπο ράξηεο 

φζνλ αθνξά ηα επίπεδα θαηαλφεζεο θαη πεξηιεπηηθήο απφδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

 Ζ ελ ιφγσ ηερληθή,  δηφξζσζεο ηνπ ράξηε εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε κηα ελεξγεηηθνχ 

ηχπνπ αλάγλσζε. Σνπο θαιεί λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζην ράξηε θαη ην θείκελν 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε. Γη‟ απηφ ελδερνκέλσο 

αλαδείρζεθε σο απνδνηηθφηεξε. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ κεηαμχ ηεο νκάδαο 

πνπ εξγάζηεθε κε ηελ ηερληθή ηεο ππνβνεζνχκελεο-ζηαδηαθήο θαηαζθεπήο ησλ 

ραξηψλ, ηεο νκάδαο πνπ θαηαζθεχαζε εμνινθιήξνπ ηνπο ράξηεο θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. Όζνλ αθνξά ηα επίπεδα πεξηιεπηηθήο απφδνζεο ηνπ θεηκέλνπ 

παξαηεξήζεθε ππεξνρή ηεο ηερληθήο κε ππνβνήζεζε ζηε θαηαζθεπή ησλ ραξηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε έθαλε ρξήζε ινγηζκηθνχ Δ.Υ. ε νπνία παξείρε ζε έλα βαζκφ αλαηξνθνδφηεζε 
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(ελεκέξσζε γηα ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ δηνξζψζεσλ) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

νκάδαο «δηφξζσζε ηνπ ράξηε». 

Έξεπλα ησλ Hilbert & Renkl (2007) κειέηεζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε Δ.Υ., σο 

επαθφινπζε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο παξήγαγε βειηησκέλα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο κειεηήζεθε πνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο θαηαζθεπήο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φξηζαλ ηα επίπεδα θαη ην  βαζκφ 

αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 38 θνηηεηέο κε κέζν 

φξν ειηθίαο 23.8 έηε. Αξρηθά έγηλε κηα ζχληνκε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: «Ση είλαη ηα βιαζηνθχηηαξα θαη πσο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ;» ηε ζπλέρεηα δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έμη άξζξα πξνο 

επεμεξγαζία κε βάζε ηα νπνία θαηαζθεχαζαλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο κε αμηνπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Easy Mapping Tools». Έπεηηα ηνπο  δεηήζεθε λα ειέγμνπλ θαη 

λα αλακνξθψζνπλ ηελ απάληεζή ηεο αξρηθήο εξψηεζεο κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ θαη ράξηε θαη ηέινο λα απαληήζνπλ ζε έλα ηεζη επίδνζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζαθή βειηίσζε 

ηφζν ζηα επίπεδα αλακφξθσζεο ηεο αξρηθήο εξψηεζεο, φζν θαη ζηα επίπεδα 

αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο κεηά ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. Δπίζεο κεηά απφ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, βάζεη ηεο πιεξφηεηαο ησλ λνεκάησλ ζηε 

δηφξζσζε ηεο αξρηθήο εξψηεζεο, παξαηεξήζεθαλ πνηνί παξάγνληεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ράξηε ζπλεηέιεζαλ ζε απηφ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ήηαλ ηα επίπεδα 

ζσζηήο νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ελλνηψλ ηνπ ράξηε αιιά θαη ε χπαξμε 

ζπλδέζεσλ κε εηηθέηα. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο παξαπέκπεη ζηε βαζηθή δηαθνξά 

ελλνηνινγηθνχ θαη λνεηηθνχ ράξηε, ηελ χπαξμε δειαδή ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλεο 

ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη φρη απζαίξεηεο ζπλδεζκνινγίαο ηνπο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ν ελ ιφγσ παξάγνληαο αλαδείρζεθε σο ζηνηρείν πνηνηηθφηεξσλ 

θαη πην μεθάζαξσλ λνεκάησλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο βειηίσζαλ ηα  καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Αληίζεηα ε αλππαξμία  ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ (νξγάλσζε ηνπ 

ράξηε θαη νξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ) νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο δεχηεξεο κε 

αλαπνηειεζκαηηθήο καζεζηαθά θαηεγνξίαο ζπκκεηερφλησλ. 

 Έξεπλα ηνπ Oliver (2009) επίζεο αμηνπνίεζε ινγηζκηθφ Δ.Υ. κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζε παηδηά κε 
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δηαβαζκηζκέλα επίπεδα αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ζε θείκελα θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 74 καζεηέο έθηεο δεκνηηθνχ, νη νπνίνη θαηά κέζν φξν είραλ 

ζεκεηψζεη ρακειά επίπεδα αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θαζψο νινθιήξσλαλ ηελ 

πέκπηε δεκνηηθνχ. Υσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηα παξαπάλσ 

επίπεδα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο ηεο απφδνζήο ηνπο. Σν 

ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην CmapTools, κε ην  νπνίν νη καζεηέο 

εμνηθεηψζεθαλ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αθνχ 

μεθίλεζαλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θιήζεθαλ λα αλαγλψζνπλ έλα πιεξνθνξηθφ 

θείκελν 900 ιέμεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «πξνζηαζίαο εδαθηθψλ εθηάζεσλ». 

ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα θαηαζθεπάζνπλ αηνκηθά έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

εκηδνκεκέλεο κνξθήο (νξίδνληαλ νη θχξηεο έλλνηεο θαη δίλνληαλ νη ππνέλλνηεο πξνο 

ηαμηλφκεζε θαη δηαζχλδεζε) βαζηδφκελνη ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ βαζίζηεθε ζην βαζκφ ζπλάθεηαο ηνπ ράξηε πνπ 

θαηαζθεχαζαλ κε ηνλ πξφηππν ράξηε πνπ δφζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ επηηπρία ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ θαη κέηξηα 

απφδνζε ζηα επίπεδα δηαζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηαζθεπήο 

ηνπ ράξηε κεηαμχ ησλ ηθαλψλ θαη ησλ πην αδχλακσλ ζπκκεηερφλησλ. Σν ελ ιφγσ 

απνηέιεζκα επηβεβαηψλεη ηελ πεπνίζεζε φηη  ηερληθέο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ, φπσο 

απηή ηεο Δ.Υ., βνεζνχλ πεξηζζφηεξν πην αδχλακνπο αλαγλψζηεο νη νπνίνη αδπλαηνχλ 

λα εθαξκφζνπλ απφ κφλνη ηνπο απνδνηηθέο ηερληθέο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ 

ζπγθξηηηθά κε πην έκπεηξνπο αλαγλψζηεο. Σέινο κεηά ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηελέξγεζε ηηο παξεκβάζεηο ζεκεηψζεθαλ 

ζεηηθά ζρφιηα απέλαληη ζε απηήλ ηελ εξεπλεηηθή ηερληθή θαη κηα πξνδηάζεζε 

πηνζέηεζήο ηεο κεηαγελέζηεξα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηά πιεηνςεθία βξήθαλ αξθεηά 

εχθνιε θαη ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο θαη δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηαγελέζηεξα. Δπίζεο δηαηχπσζαλ ηελ επηζπκία 

αμηνπνίεζεο ηεο ραξηνγξάθεζεο ζε ζπλεξγαηηθφ επίπεδν. Ο εθπαηδεπηηθφο επίζεο 

εμέθξαζε ζεηηθά ζρφιηα θαζψο φπσο αλέθεξε ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ελεξγνπνίεζε ηνπο καζεηέο θαη ζεψξεζε φηη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ζα κπνξνχζε 

λα δψζεη αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Έξεπλα ησλ Liu, Chen & Chang (2010) κειέηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

αμηνπνίεζεο ινγηζκηθνχ Δ.Υ. ζε Ηάπσλεο πξσηνεηείο θνηηεηέο πάλσ ζηελ θαηαλφεζε 
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πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 192 

πξσηνεηείο θνηηεηέο νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δπν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) 

εθ ησλ νπνίσλ ε κηα αμηνπνίεζε ινγηζκηθφ Δ.Υ. θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

ελψ ε δεχηεξε φρη. ηηο δπν νκάδεο δφζεθαλ ηξία θείκελα αγγιηθήο γιψζζαο αξθεηά 

πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ (αλαθνξηθά κε ην ιεμηιφγην πνπ πεξηείραλ) ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθαλ κέζα ζε δηάζηεκα 10 εβδνκάδσλ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 

εθπαηδεχηεθε πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε ην ινγηζκηθφ 

Inspiration ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. ην αξρηθφ θαη ηειηθφ ζηάδην ηεο 

έξεπλαο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δηεξεπλνχζε ηηο 

ηερληθέο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

αληίζηνηρα πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ παξεκβάζεσλ. Αξγφηεξα θαηά ηελ 

επεμεξγαζία θάζε θεηκέλνπ δεηήζεθε απφ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα λα θαηαζθεπάζεη 

έλα ράξηε κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπ. ηελ νκάδα ειέγρνπ ε επεμεξγαζία ησλ 

θεηκέλσλ έγηλε κε ηνλ ίδην ηξφπν, ελψ ηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

αληηθαηέζηεζε ε πεξηιεπηηθή απφδνζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Μεηά ην πέξαο 

επεμεξγαζίαο θάζε θεηκέλνπ δίλνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα ηεζη επίδνζεο (ηξία 

ζπλνιηθά) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ππεξνρή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο  ζην ηξίην ηεζη επίδνζεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ηα πξνεγνχκελα δπν ηεζη επίδνζεο δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα κε ην  

pretest γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη γηα ηελ πεηξακαηηθή. Σν ελ ιφγσ απνηέιεζκα 

ζρνιίαζαλ νη ζπγγξαθείο ιέγνληαο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

ινγηζκηθψλ Δ.Υ. απαηηεί θάπνην ρξφλν (πεξηζζφηεξε ηξηβή) πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 

εκθαλή απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε 

ζηελ απφδνζε ησλ πην αδχλακσλ καζεηψλ θαη ππεξνρή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζην δεχηεξν θαη ηξίην ηεζη 

επίδνζεο, ελψ δε ζεκεηψζεθε ν ίδηνο βαζκφο βειηίσζεο ζηνπο πην έκπεηξνπο 

αλαγλψζηεο. Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην δεχηεξν θαη ηξίην 

ηεζη επίδνζεο κεηαμχ αδχλακσλ θαη έκπεηξσλ αλαγλσζηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην βαζκφ πξνφδνπ ησλ πξψησλ. Σν 

ελ ιφγσ ζπκπέξαζκα ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Guastello, Beasley & Sinatra 

(2000) νη νπνίνη επηζήκαλαλ επίζεο ηε ρξεζηκφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο Δ.Υ. γηα ηνπο 

πην αδχλακνπο αλαγλψζηεο. 
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3.5 ύνοτη 

ηε ζχλνςε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξνεγήζεθε, παξαηεξείηαη 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εκπεηξηθψλ κειεηψλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. 

ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Δλψ ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ 

έδεημαλ φηη ε ηερληθή ηεο Δ.Υ. παξνπζηάδεη εκθαλή ζεηηθά δείγκαηα, ηφζν ζε κεξίδεο 

γεληθνχ καζεηηθνχ- θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ζε πιεζπζκφ ν νπνίνο 

αληηκεησπίδεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο δελ παξνπζηάδεηαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο κειεηψλ πνπ λα αμηνπνηεί ηελ ελ ιφγσ ηερληθή. Δπίζεο κεηά ηε δηελέξγεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δελ εληνπίζηεθαλ έξεπλεο νη νπνίεο 

λα θάλνπλ ρξήζε πνιπκεζηθήο Δ.Υ. γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ ζε 

παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνβάιιεηαη ε αλάγθε χπαξμεο εκπεηξηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο ζα 

αμηνπνηνχλ πνιπκεζηθή θαη θεηκεληθή Δ.Υ. κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο 

απνδνηηθφηεξεο ηερληθήο ζε πιεζπζκφ ν νπνίνο αληηκεησπίδεη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο. Ζ παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε  ηεο παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηθήο, θαζψο ζηφρν έρεη ηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ςεθηαθήο 

Δ.Υ. (κε ή ρσξίο πνιπκέζα) ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

4.1 Δπεςνηηικοί άξονερ 

Με ηε παξνχζα κειέηε  δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ςεθηαθή  Δ.Υ. παξάγεη 

δηαθνξνπνηεκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ. 

 Δπηπξφζζεηα κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ επηθεληξψζεθε ζην θαηά πφζν ε 

πνιπκεζηθή Δ.Υ. δηαθνξνπνηείηαη ζηα καζεζηαθά  ηεο απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε 

ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο αιιά θαη κε ην απιφ θεηκεληθφ είδνο ςεθηαθήο 

Δ.Υ. Σέινο  δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

γηα ηνπο  παξάγνληεο  κάζεζε, ζρεδίαζε  θαη   εκπινθή ζηηο ηξεηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

1. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηε δηδαζθαιία κε ηνλ 

ςεθηαθφ- θεηκεληθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη ηε δηδαζθαιία κε ηνλ πνιπκεζηθφ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε, ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ 

θεηκέλνπ; 

2. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ηεο 

ζπκβαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ-θεηκεληθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε 

θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ; 

3. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο κε 

αμηνπνίεζε πνιπκεζηθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε  θαη ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ 

θεηκέλνπ; 

4. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηε 

δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ-θεηκεληθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη 

ζηε δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε πνιπκεζηθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε παηδηά 

κε δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ; 

5. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ηξείο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο; 
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4.2 Γείγμα 

Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φξηζαλ καζεηέο ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ απφ 

ηέζζεξα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ δήκνπ Ησαλλίλσλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 

καζεηέο (15 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα) κε κέζν φξν ειηθίαο 10,3 έηε (ηππηθή απφθιηζε 

0,3). Οη 30 ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο επειέγεζαλ κεηά απφ κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ απηνί πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε 

πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ αξρηθά 140 

καζεηέο νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε δπν δνθηκαζίεο. Έλα ηεζη αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο θαη ηξία ηεζη επίδνζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εθδήισζεο θαη 

πξνζηαζίαο απφ ηε βξνρή, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ην ζεηζκφ (ηα ηξία ηεζη 

επίδνζεο νκαδνπνηήζεθαλ σο κηα εληαία δνθηκαζία). 

Δπειέγεζαλ 30 καζεηέο νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ 

θαη ζηηο δπν δνθηκαζίεο. Γελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

παξαηεξήζεηο ζε θακηά απφ ηηο δπν δνθηκαζίεο γηα ηνπο 30 ζπκκεηέρνληεο (p<.05). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξείο νκάδεο κε βάζε ηελ  ειηθία ηνπο, ην θχιν (5 

αγφξηα θαη 5 θνξίηζηα) θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο  ηθαλφηεηα. Ζ επηινγή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε νκάδα έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 

νκαδνπνίεζεο δηαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νκνηνγέλεηά ηνπο θαηά ην 

αξρηθφ ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

4.3 Δπεςνηηικά επγαλεία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Shockwave flash  ζην 

νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ νη απινί θαη νη πνιπκεζηθνί  ελλνηνινγηθνί ράξηεο. Με ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ κηα εκηδνκεκέλε κνξθή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. ην ζεκείν απηφ 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ δηαθέξεη απφ ηηο ηππηθέο εθαξκνγέο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ηνπο θαζψο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ζην ρξήζηε δηαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

βέιηηζηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Γηα θάζε πξαγκαηεπζείζα έλλνηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

δπν ελλνηνινγηθνί ράξηεο κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ελλνηψλ. Παξαδείγκαηα απφ θάζε ελλνηνινγηθφ ράξηε παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 

ηεο εξγαζίαο. 
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Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο ήηαλ δψδεθα ζην ζχλνιν θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν 

πξαγκαηεχνληαλ αθνξνχζε ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηα αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη έλλνηεο πνπ αλαιχζεθαλ αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο απφ ην ζεηζκφ, ηε βξνρή θαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. ε 

θάζε παξέκβαζε αμηνπνηνχληαλ δπν ελλνηνινγηθνί ράξηεο, ν πξψηνο αθνξνχζε ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγίαο ην θαηλφκελνπ θαη ν δεχηεξνο ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο απφ απηφ. 

Αξρηθά αμηνπνηήζεθαλ νη ςεθηαθνί-θεηκεληθνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο ελψ αξγφηεξα 

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη νη πνιπκεζηθνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο, ην ζεσξεηηθφ 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ βαζίδνληαλ ζε απηφ ησλ θεηκεληθψλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 

κε πξνζζήθε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ζηα ζεκεία πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζπλάληεζαλ 

δπζθνιία ζηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε. 

 4.3.1 Σεζη επίδοζηρ 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε 

ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην ηεζη επίδνζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηεζη 

επίδνζεο ήηαλ ηξία ζηνλ αξηζκφ θαη νη ζεκαηηθέο πνπ πξαγκαηεχνληαλ αλαθέξνληαλ 

ζε θαζέλα απφ ηα ηξία  θαηξηθά θαηλφκελα- θπζηθέο θαηαζηξνθέο: ζεηζκφο, βξνρή 

θαη ειηαθή αθηηλνβνιία. ην ζηάδην ηνπ πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα ηεζη. ηε θάζε ηνπ πξνειέγρνπ δφζεθαλ ηα ηξία θείκελα 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζεκαηηθψλ ζπλνδεπφκελα ην θαζέλα απφ έλα ηεζη επίδνζεο, 

ην νπνίν αμηνινγνχζε ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ θάζε ηνπ  πξνειέγρνπ  

απνηέιεζε θαη ην αξρηθφ ζηάδην επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο αθνχ ηφηε έγηλε 

ε δηάγλσζε ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε 

πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ θαη απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα ηεζη απνηεινχληαλ απφ  κηθξά εληαία θείκελα ζηα 

νπνία ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά πνπ ππήξραλ δίλνληαο έλα 

νινθιεξσκέλν θαη νξζφ λφεκα. Σα θελά ήηαλ ζπλνιηθά δέθα θαη γηα θάζε ζσζηή 

απάληεζε νη καζεηέο βαζκνινγνχληαλ κε κηα κνλάδα. Ο ζπλνιηθφο βαζκφο θάζε 

καζεηή πξνέθππηε απφ ην άζξνηζκα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε, έρνληαο σο 

κέγηζηε βαζκνινγία ην 10 θαη σο ειάρηζηε ην 0. Σα ηξία πξναλαθεξζέληα ηεζη 

επίδνζεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα θαηά ην ζηάδην 

ηνπ πξνειέγρνπ έγηλε ρξήζε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηεζη επίδνζεο (ηεζη αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο) κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εληφπηζε ηνπ επηζπκεηνχ δείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο. Σν ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο (Woodcock Passage 
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Comprehension, Woodcock,1991) αθνξνχζε πξνηάζεηο ή κηθξά θείκελα πνπ ηνπο 

έιεηπε κηα ιέμε. Σα παηδηά θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ ηε πξφηαζε ή ην θείκελν θαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηε ιέμε πνπ δελ ππήξρε. 

4.3.2 Κλίμακα αξιολόγηζηρ ηυν ηπιών ηεζη επίδοζηρ 

ην Πίλαθα 1 παξαηίζεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε Cronbach‟s Alpha απφ ηα 

δεδνκέλα ησλ ηξηψλ ηεζη επίδνζεο θαη ηνπ ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ζηα νπνία 

ππνβιήζεθαλ ζε αξρηθφ ζηάδην νη 143 καζεηέο κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη 30 

ζπκκεηέρνληεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Πίλαθαο 1. Γείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηα ηξία ηεζη επίδνζεο θαη ην ηεζη αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο 

Σεζη επίδνζεο Cronbach‟s Alpha 

Βξνρή .738 

εηζκφο .780 

Ζιηαθή αθηηλνβνιία .811 

Σεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο .710 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ φιεο νη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach‟s Alpha βξίζθνληαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, άξα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ηα ελ ιφγσ 

εξγαιεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα. 

4.3.3  Αξιολόγηζη ηυν ηπιών διδακηικών παπεμβάζευν 

Σέινο κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ  γηα ηνπο 

παξάγνληεο κάζεζε- ζρεδηαζκφο-εκπινθή ζε θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην δεθαηξηψλ 

εξσηήζεσλ πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert (1= δηαθσλψ απφιπηα, 2= δηαθσλψ, 3= 

νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4= ζπκθσλψ, 5= ζπκθσλψ απφιπηα). Οη ελλέα 

εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαλ ην εξσηεκαηνιφγην είραλ δηαηππσζεί κε απιφ 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν γηα ηελ επθνιφηεξε επεμεξγαζία ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Kay θαη  Knaack (2009) 

θαη  Kay (2011). Μεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά, έγηλε επηκέιεηα ηνπ ιεμηινγίνπ ψζηε 
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λα είλαη θαηαλνεηφ ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξνζαξκφζηεθε 

ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Έγηλε επίζεο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε Cronbach‟s Alpha γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζην 

Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2.  Γείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Δξσηεκαηνιφγην Cronbach‟s Alpha 

 Μάζεζε 

πκβαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο .75 

Κεηκεληθφο Δ.Υ. .94 

Πνιπκεζηθφο Δ.Υ. .93 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε Cronbach‟s Alpha 

θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, άξα ηα απνηειέζκαηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα. 

4.4 Γιαδικαζία 

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε εκη πεηξακαηηθφ ζρέδην ζε ηξεηο ηζνδχλακεο 

θπζηθέο νκάδεο κε εθαξκνγή παξέκβαζεο θαη ζηηο ηξείο. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 

2013 έγηλε ε πξψηε επαθή κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηεζζάξσλ 

ζρνιείσλ ζηα νπνία δηελεξγήζεθε ε έξεπλα θαη έγηλε ε ελεκέξσζε γηα ην ζθνπφ θαη 

ηε δηαδηθαζία ηεο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο δηαζηήκαηνο 

έμη κελψλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2014 παξνπζία δπν 

εξεπλεηψλ. Δθφζνλ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ έξεπλα, μεθίλεζε ε 

δηαδηθαζία. 

 Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε  ηνπ  

δείγκαηνο  ήηαλ πνζνηηθή θαη ε ρνξήγεζε ηνπ ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο  αιιά 

θαη ησλ ηξηψλ ηεζη επίδνζεο έγηλε ζηηο  πξψηεο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ε ζπιινγή ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο 
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ρξφλνο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δνθηκαζηψλ ήηαλ 90 

ιεπηά. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηε παξνχζα έξεπλα. Μεηά απφ 

ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζεκαζία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

έξεπλαο, έγηλε ε δηακνίξαζε ηνπ πιηθνχ δφζεθαλ νη απαηηνχκελεο νδεγίεο θαη 

μεθίλεζε ε δηαδηθαζία. 

πλνιηθά αμηνινγήζεθαλ 143 καζεηέο θαη επειέγεζαλ νη 30 ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

πεηξάκαηνο.  Μεηά ηελ επηινγή, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο  ησλ 

10 αηφκσλ (δπν πεηξακαηηθέο θαη κηα ειέγρνπ). ηηο δπν πεηξακαηηθέο νκάδεο 

δηελεξγήζεθε παξέκβαζε κε αμηνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ κε θαη ρσξίο 

πνιπκέζα αληίζηνηρα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηηο δπν πξναλαθεξζείζεο δηδαζθαιίεο είρε 

ζπληνληζηηθφ θαη βνεζεηηθφ ραξαθηήξα δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ε παξέκβαζε έγηλε κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο,  αμηνπνηήζεθε ην 

ίδην νπηηθφ πιηθφ σο έλαπζκα γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη 

εξσηαπαληήζεηο θαη ε ζπδήηεζε. 

Ζ ζεκαηνινγία ησλ παξεκβάζεσλ αλαθέξνληαλ ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλφκελα ελψ ην πιηθφ ηνπ αμηνπνηήζεθε πξνέξρνληαλ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν «Γεπθαιίσλ» (http://deucalion.edu.gr) ην νπνίν απνβιέπεη ζηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο, ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηνπο ζεηζκνχο θαη ηηο πνηθίιεο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο.  Κάζε παξέκβαζε κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο αιιά θαη κε 

αμηνπνίεζε ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ελλνηνινγηθνχ ράξηε αλαθέξνληαλ ζε κία 

έλλνηα θαη ε ζπλνιηθή ψξα πνπ ρξεηάζηεθε γηα θάζε παξέκβαζε ήηαλ κηα δηδαθηηθή 

ψξα (45 ιεπηά). Σν ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ελληά, ηξείο γηα θάζε κηα 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Καηά ην πξψην ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο έγηλε ε παξέκβαζε κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, αθνινχζεζαλ νη παξεκβάζεηο  κε ηνπο θεηκεληθνχο ελλνηνινγηθνχο 

ράξηεο θαη νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία κε ηνπο πνιπκεζηθνχο ελλνηνινγηθνχο 

http://deucalion.edu.gr/
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ράξηεο. Οη παξεκβάζεηο κε ηνπο θεηκεληθνχο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πξνεγήζεθαλ κε 

ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη έλλνηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζπλάληεζαλ δπζθνιία ζηελ 

αλάθιεζε ή ηελ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε. ηε ζπλέρεηα πάλσ ζηηο ελ ιφγσ έλλνηεο 

ηνπνζεηήζεθαλ εηθφλεο, βίληεν ή δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο κε ζθνπφ ηε πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε θαη κλεκνληθή δηαηήξεζή  ηνπο. Ζ λέα απηή κνξθή ηνπ ράξηε απνηέιεζε 

ηνλ πνιπκεζηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Με ην πέξαο θάζε παξέκβαζεο δίλνληαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλα ηεζη επίδνζεο γηα θάζε πξαγκαηεπζείζα έλλνηα θαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πεληάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert φπνπ αμηνινγνχληαλ ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο κάζεζεο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο 

εκπινθήο απφ ηελ εθάζηνηε παξέκβαζε. 

4.5 ηαηιζηική ανάλςζη 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αθνινχζεζε ν έιεγρνο θαη ε 

θσδηθνπνίεζή ηνπο. Δλ ζπλερεία έγηλε ε θαηαρψξεζή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 18  θαη αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζή ηνπο. 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο  έξεπλαο νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζεσξήζεθαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ελψ σο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ ηα ζθνξ ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο θαη νη παξάγνληεο κάζεζε, 

ζρεδίαζε θαη εκπινθή φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Αξρηθά ππνινγίζηεθαλ νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο θάζε ζπκκεηέρνληα ηφζν ζηα ηεζη 

πξνειέγρνπ φζν θαη ζηα ηεζη κεηαειέγρνπ. Γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο ιάκβαλαλ έλα βαζκφ θαη εθφζνλ ηα θελά ήηαλ 10 ε κέγηζηε βαζκνινγία 

ηελ νπνία κπνξνχζαλ λα ζπιιέμνπλ ήηαλ 10 θαη ε ειάρηζηε 0. 

ε επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο γηα λα γίλεη έιεγρνο  χπαξμεο ή κε ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθήο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε 

έλα παξάγνληα  (One way Anova).  ηε πεξίπησζε φπνπ ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

έδεηρλε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο, εθαξκφζηεθε ζπκπιεξσκαηηθά 

ην Post Hoc test δπαδηθψλ ζπγθξίζεσλ. Δπίζεο εθαξκφζηεθε ην θξηηήξην t (t –test) 

γηα δεπγαξσηά δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε πηζαλή  δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξακεηξηθά ηεζη θαζψο ηα 
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δεδνκέλα ζε θάζε πεξίπησζε πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο 

νκνηνγέλεηαο. Έγηλαλ ηα απαξαίηεηα ηεζη (Kolmogorov-Smirnoff θαη one way 

Anova) ζηα ζηάδηα πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ησλ εθαξκνζκέλσλ παξακεηξηθψλ ηεζη. Λφγσ φκσο ηνπ 

κηθξνχ ζρεηηθά δείγκαηνο εθαξκφζηεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη ηα αληίζηνηρα κε 

παξακεηξηθά ηεζη κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο 

σο ειάρηζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πηνζεηήζεθε ην .05. 

ην Πίλαθα 3 παξαηίζεληαη ηα ζηαηηζηηθά ηεζη (παξακεηξηθά θαη κε) πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζηε παξνχζα έξεπλα κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ: 

Πίλαθαο 3. Δθαξκνζκέλα ζηαηηζηηθά ηεζη ηεο παξνχζαο κειέηεο 

Γηαδηθαζίεο Δθαξκνζκέλα ηεζη 

Γηαπίζησζε νκνηνγέλεηαο νκάδσλ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

έξεπλαο 

One way Anova/ 

Krustall-Wallis 

Δχξεζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηε 

ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

Paired sampe t- test/ 

Mann Whitney U 

Δχξεζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε 

αμηνπνίεζε θεηκεληθήο Δ.Υ. πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

Paired sample t- test/ 

Mann Whitney U 

Δχξεζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε 

αμηνπνίεζε πνιπκεζηθήο Δ.Υ. πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

Paired sample t-test/ 

Mann Whitney U 

χγθξηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο ηξεηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

One way Anova/ 

πνιιαπιά Mann 

Whitney U 

χγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηηο ηξεηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

One way Anova/ 

Krustall Wallis 
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Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεηαη ν έιεγρνο ηεο 

νκνηνγέλεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηηο ηξείο νκάδεο θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 4 παξαζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν 

δηαθχκαλζεο κέζσλ ηηκψλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο.   

Πίλαθαο 4. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο ζηα ηξία ηεζη 

επίδνζεο 

 Mean sd F(df=2,27) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία 10,30 4,66 ,285 ,754 

Κεηκεληθή Δ.Υ. 9,70 4,52   

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 11,20 4,21   

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ νη 

ηξεηο νκάδεο παξνπζίαζαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κέζεο 

ηηκέο γηα ηα ηξία ηεζη επίδνζεο.   

Δπίζεο εθαξκφδνληαο ζπκπιεξσκαηηθά ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskall- Wallis 

γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζεκεηψζεθε p= .569. Σν ελ 

ιφγσ απνηέιεζκα επαιεζεχεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ παξακεηξηθνχ ηεζη. 

Σα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 5 παξαζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν 

δηαθχκαλζεο κέζσλ ηηκψλ ηνπ ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. 

 

Πίλαθαο 5. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο θαη γηα ηηο ηξεηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ζην ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

 Mean sd F(df=2,27) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία 7,10 2,60 2,19 ,132 

Κεηκεληθή Δ.Υ. 9,90 3,87   

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 7,90 2,60   
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Βάζεη ηνπ Πίλαθα 5 θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ νη ηξεηο νκάδεο 

παξνπζίαζαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. 

Δπίζεο εθαξκφδνληαο ζπκπιεξσκαηηθά ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskall- Wallis 

γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζεκεηψζεθε p= .077. Σν 

ελ ιφγσ απνηέιεζκα επαιεζεχεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ παξακεηξηθνχ 

ηεζη. 

Με βάζε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ ην δείγκα 

ηεο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνγέλεηα θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ 

πεηξάκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα  

5.1 Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

Αξρηθά παξαηίζεηαη ε ζχγθξηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηε 

παξέκβαζε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί 

απάληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα:  

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξηλ θαη κεηά απφ ηηο 

παξεκβάζεηο κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηε δηδαζθαιία κε ην 

ςεθηαθφ  θεηκεληθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη ηε δηδαζθαιία κε ηνλ πνιπκεζηθφ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ 

θεηκέλνπ. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ Πίλαθα 6, αλαθνξηθά κε ηελ 

παξέκβαζε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά, θαζψο θαη 

ζηα ηξία ηεζη ν δείθηεο p μεπεξλάεη ην .05 

Πίλαθαο 6. Έιεγρνο  t γηα δεπγαξσηά δείγκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηε ζπκβαηηθή 

δηδαζθαιία 

Σεζη Mean 

Before 

sd 

before 

Mean 

after 

sd 

After 

t 

df=9 

p 

1.βξνρή 3.50 2.12 3.70 1.25 .51 ,619 

2.ζεηζκφο 4.80 2.52 4.90 1.60 .15 ,885 

3. ειηαθή  αθηηλνβ. 2.00 1.56 2.80 1.62 1.21 ,259 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Mann Whitney U επηβεβαηψλεη ηα 

επξήκαηα ηνπ t-test θαζψο θαη ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο (p> .05). 
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ηνλ Πίλαθα 7 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ θεηκεληθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

Πίλαθαο 7. Έιεγρνο  t γηα δεπγαξσηά δείγκαηαπξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ ςεθηαθφ 

θεηκεληθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

Σεζη Mean 

before 

sd 

Before 

Mean 

After 

sd 

after 

t 

df=9 

p 

1.βξνρή 4.30 1.82 8.80 1.03 8,62 ,000 

2.ζεηζκφο 4,20 1.87 8.20 1.62 4,60 ,001 

3. ειηαθή αθηηλνβ. 1.20 1.31 6.20 1,47 11,18 ,000 

 

Απφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξαηεξνχκε φηη p<.05 θαη ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο. Απηφ 

απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ  καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ θεηκεληθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Mann Whitney U επηβεβαηψλεη ηα 

επξήκαηα ηνπ t-test θαζψο θαη ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο  παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηoλ θεηκεληθφ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε (p< .05). 

ηνλ Πίλαθα 8 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ πνιπκεζηθφ ελλνηνινγηθφ 

ράξηε. 

Πίλαθαο 8. Έιεγρνο  t γηα δεπγαξσηά δείγκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ 

πνιπκεζηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

Σεζη Mean 

before 

sd 

before 

Mean 

After 

sd 

after 

t 

df=9 

P 

1.βξνρή 3,90 1.85 7.40 1.83 6,22 ,000 

2.ζεηζκφο 5,00 2.44 8.80 1.13 4,75 ,001 

3. ει. Αθηηλνβνιία 2.30 2.05 6.60 1.77 6,14 ,000 

 

Απφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξαηεξνχκε φηη p<.05 θαη ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ  
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καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ πνιπκεζηθφ ελλνηνινγηθφ 

ράξηε.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Mann Whitney Uεπηβεβαηψλεη ηα 

επξήκαηα ηνπ t-testθαζψο θαη ζηα ηξία ηεζη επίδνζεο  παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηoλ πνιπκεζηθφ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε (p< .05). 

5.2 ύγκπιζη ηυν μαθηζιακών αποηελεζμάηυν 

Παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ,  κε ζθνπφ ηελ εχξεζε πηζαλήο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ηεζη επίδνζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί 

απάληεζε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ηεο 

ζπκβαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ θεηκεληθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ; 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο κε 

αμηνπνίεζε πνιπκεζηθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε  θαη ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο, ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ 

θεηκέλνπ; 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηε 

δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ θεηκεληθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη 

ζηε δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε πνιπκεζηθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ζε παηδηά 

κε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ; 

Ο Πίλαθαο 9 παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζην ηεζη επίδνζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

βξνρήο γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

 

 



69 
 

Πίλαθαο 9. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο κεηά ηηο παξεκβάζεηο θαη γηα ηηο ηξείο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζην ηεζη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο βξνρήο 

 Mean 

(max.=10) 

Sd F(df=2,27) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία 3.70 1.25 34,65 .000 

Κεηκεληθή Δ.Υ. 8,80 1,03   

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 7,40 1,84   

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηα 

απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεζφδσλ (p<.05). 

Δθφζνλ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηηο ηξεηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ε αλάιπζε ζα ζπλερηζηεί κε παξάζεζε πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ (post hoc analysis). 

Πίλαθαο 10. Post Hoc αλάιπζε πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζην ηεζη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο βξνρήο 

Οκάδα (I) Οκάδα (J) Mean difference(I-J) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία Κεηκεληθή Δ.Υ. -5.10 ,000 

Κεηκεληθή Δ.Υ. Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 1,40 ,087 

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. πκβαηηθή δηδαζθαιία 3.70 ,000 

 

Απφ ηνλ έιεγρν κέζσλ ηηκψλ ζηνλ Πίλαθα 9 θαη ηνλ Πίλαθα 10 πξνθχπηεη φηη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο νη ηξεηο νκάδεο δηαθνξνπνίεζαλ ηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα 

ζηα ηεζη επίδνζεο σο εμήο: 

Ο Κεηκεληθφο Δλλνηνινγηθφο Υάξηεο (Κ.Δ.Υ.) βειηίσζε ην κέζν φξν ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, ζπγθξηηηθά κε ηε 

πκβαηηθή Γηδαζθαιία (.Γ.). Δπίζεο ν Πνιπκεζηθφο Δλλνηνινγηθφο Υάξηεο 

(Π.Δ.Υ.) επέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ   

ζπγθξηηηθά κε ηελ .Γ. Δλψ ηέινο ν Π.Δ.Υ. δε θαίλεηαη λα βειηίσζε ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπγθξηηηθά κε ην Κ.Δ.Υ. 
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Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Πίλαθα 11 δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζην ηεζη επίδνζεο ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ (p<.05). 

Πίλαθαο 11. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο κεηά ηηο ηξεηο παξεκβάζεηο ζην ηεζη 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ 

 Mean 

(max.=10) 

Sd F(df=2,27) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία 4.90 1.59 20.50 .000 

Κεηκεληθή Δ.Υ. 8.20 1.61   

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 8.80 1.13   

 

Δθφζνλ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηηο ηξείο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ε αλάιπζε ζα ζπλερηζηεί κε παξάζεζε πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ (post hoc analysis). 

Πίλαθαο 12. Post Hoc αλάιπζε πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ ζην ηεζη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ 

Οκάδα (I) Οκάδα (J) Mean difference(I-J) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία Κεηκεληθή Δ.Υ. -3.30 .000 

Κεηκεληθή Δ.Υ. Πνιπκεζηθή Δ.Υ. -.60 .636 

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. πκβαηηθή δηδαζθαιία 3.90 .000 

 

Απφ ηνλ έιεγρν κέζσλ ηηκψλ ζηνλ Πίλαθα 11 θαη ζηνλ Πίλαθα 12 πξνθχπηεη φηη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο νη ηξεηο νκάδεο παξνπζίαζαλ κέζεο ηηκέο ζην ηεζη επίδνζεο 

αλαθνξηθά κε ην ζεηζκφ νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο εμήο: 

Ο Κ.Δ.Υ. βειηίσζε ην κέζν φξν ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ .Γ. Δπίζεο ν Π.Δ.Υ. επέθεξε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ .Γ. 

Δλψ ηέινο, ν Π.Δ.Υ. δε βειηίσζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ Κ.Δ.Υ. 
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Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Πίλαθα 13 δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεζφδσλ ζην ηεζη επίδνζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (p<.05). 

Πίλαθαο 13. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο κεηά θαη ηξεηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζην ηεζη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

Μέζνδνο Mean 

(max.=10) 

Sd F(df=2,27) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία 2.80 1.61 16.44 .000 

Κεηκεληθή Δ.Υ. 6.20 1.48   

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 6.60 1.77   

 

Δθφζνλ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηηο ηξεηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ε αλάιπζε ζα ζπλερηζηεί κε παξάζεζε πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ (post hoc analysis) ζην Πίλαθα 14. 

Πίλαθαο 14. Post Hoc αλάιπζε πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζην ηεζη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

Οκάδα (I) Οκάδα (J) Mean difference (I-J) p 

πκβαηηθή δηδαζθαιία Κεηκεληθή Δ.Υ. -3.40 .000 

Κεηκεληθή Δ.Υ. Πνιπκεζηθή Δ.Υ. -.40 .861 

Πνιπκεζηθή Δ.Υ. πκβαηηθή δηδαζθαιία 3.80 .000 

 

Απφ ηνλ έιεγρν κέζσλ ηηκψλ ζηνλ Πίλαθα 13 θαη ζηνλ Πίλαθα  14 πξνθχπηεη φηη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο νη ηξεηο νκάδεο δηαθνξνπνίεζαλ ηα καζεζηαθά ηνπο 

απνηειέζκαηα ζηα ηεζη επίδνζεο σο εμήο: 

Ο Κ.Δ.Υ.  βειηίσζε ην κέζν φξν ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηε .Γ. Δπίζεο ν Π.Δ.Υ. επέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηε .Γ. Δλψ 

ηέινο, ν Π.Δ.Υ. δε βειηίσζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ Κ.Δ.Υ. 

ηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ 

παξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα κε παξακεηξηθά θξηηήξηα, γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 
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καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ νη πνιιαπιέο δπαδηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζε θάζε έλα απφ 

ηα ηξία ηεζη επίδνζεο δηελεξγήζεθαλ πνιιαπιά ζηαηηζηηθά θξηηήξηα Mann Whitney 

U. Ο Πίλαθαο 15 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ γηα ην ηεζη 

επίδνζεο ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ. 

Πίλαθαο 15. χγθξηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Mann-

Whitney U ζην ηεζη επίδνζεο ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ 

Οκάδα I Οκάδα J Mean 

Rank 

Mann Whitney 

U 

Z p 

πκβαηηθή κέζνδνο  6.20 7.00 -3.287 .001 

 Κεηκεληθή Δ.Υ. 14.80    

Κεηκεληθή Δ.Υ.  9.40 39.00 -.859 .390 

 Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 11.60    

πκβαηηθή κέζνδνο  5.60 1.00 -3.752 .000 

 Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 15.40    

 

Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζηνλ Πίλαθα 15 ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε παξακεηξηθνχ 

θξηηεξίνπ επηβεβαηψλνπλ απηά ηνπ παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Anova.  

ηνλ Πίλαθα 16 παξαηίζεληαη θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηνπ κε παξακεηξηθνχ 

ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ Mann-Whitney Uγηα ην δεχηεξν ηεζη επίδνζεο ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο βξνρήο. 

Πίλαθαο 16. χγθξηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Mann-

Whitney U ζην ηεζη επίδνζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο βξνρήο 

Οκάδα I Οκάδα J Mean 

Rank 

Mann Whitney 

U 

Z p 

πκβαηηθή κέζνδνο  5.50 ,000 -3,814 .000 

 Κεηκεληθή Δ.Υ. 15.50    

Κεηκεληθή Δ.Υ.  12.75 27,500 -1,755 .079 

 Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 8.25    

πκβαηηθή κέζνδνο  6.10 6,000 -3,371 .001 

 Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 14.90    
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Όκνηα κε παξαπάλσ ζηνλ Πίλαθα 16 ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε παξακεηξηθνχ 

θξηηεξίνπ επηβεβαηψλνπλ απηά ηνπ παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Anova.  

Σέινο νινθιεξψλνπκε κε ηελ παξάζεζε ηνπ θξηηεξίνπ Mann-Whitney Uγηα ην ηξίην 

ηεζη επίδνζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σα απνηειέζκαηα 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 17. 

Πίλαθαο 17. χγθξηζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην  Mann- 

Whitney U ζην ηεζη ζρεηηθά κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Οκάδα I Οκάδα J Mean 

Rank 

Mann Whitney 

U 

Z P 

πκβαηηθή κέζνδνο  6,25 7,500 -3,246 .001 

 Κεηκεληθή Δ.Υ. 14.75    

Κεηκεληθή Δ.Υ.  9.65 41,500 -,654 .513 

 Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 11.35    

πκβαηηθή κέζνδνο  6.10 6,000 -3,366 .001 

 Πνιπκεζηθή Δ.Υ. 14.90    

 

Οκνίσο ζηνλ Πίλαθα 17 ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ 

επηβεβαηψλνπλ απηά ηνπ παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Anova.  

5.3 Ηκανοποίηζη ζςμμεηεσόνηυν 

Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα απαληεζεί ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Οη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε 

δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ε κάζεζε, ε 

ζρεδίαζε θαη ε εκπινθή ζηελ εθάζηνηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα θάζε κία δηδαθηηθή παξέκβαζε 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 18. 
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Πίλαθαο 18. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο κεηά θαη ηηο ηξεηο παξεκβάζεηο  κε 

ζθνπφ ηελ εχξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ εθάζηνηε δηδαζθαιία 

 Mean sd F(df=2,27) p 

Μάζεζε(max.25)     

πκβαηηθή δηδαζθαιία 22,30 2.11 2.35 .114 

Κεηκεληθφο Δ.Υ. 20.60 1,57   

Πνιπκεζηθφο Δ.Υ. 21,40 1.50   

 

ρεδίαζε (max.20) 

    

πκβαηηθή δηδαζθαιία 17,10 1.37 ,49 .620 

Κεηκεληθφο Δ.Υ. 16,40 1,77   

Πνιπκεζηθφο Δ.Υ. 16,90 1,72   

 

Δκπινθή(max.20) 

    

πκβαηηθή δηδαζθαιία 17,00 1,15 3,00 .067 

Κεηκεληθφο Δ.Υ. 15,70 1,70   

Πνιπκεζηθφο Δ.Υ. 17,20 1,54   

 

Όπσο ζεκεηψλεηαη παξαπάλσ δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε 

θαλέλαλ απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο (p>.05) θαη ζηηο ηξείο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Οη 

κέζνη φξνη θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα. Απηφ θαλεξψλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο, 

είηε ζπκθσλνχλ είηε ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη νη παξάγνληεο κάζεζε, ζρεδίαζε θαη 

εκπινθή ζηελ θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηθαλνπνηνχληαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηηο 

ηξείο πεξηπηψζεηο. 

Σέινο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ Krustall Wallis 

επηβεβαηψλνληαη ηα παξαπάλσ επξήκαηα, αθνχ θαη ην ελ ιφγσ θξηηήξην έδεημε 

χπαξμε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα (p>0.05). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1 Μαθηζιακά αποηελέζμαηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. 

(κε ή ρσξίο πνιπκέζα) ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζε παηδηά 

πέκπηεο δεκνηηθνχ κε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ. 

Μειεηήζεθε αθφκε θαηά πφζνλ ε εθάζηνηε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηθαλνπνίεζε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηεο κάζεζεο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο 

εκπινθήο ζηελ θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθεξφηαλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξηλ θαη κεηά ηελ θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επίδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κφλν γηα ηηο παξεκβάζεηο κε αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. (κε ή ρσξίο 

πνιπκέζα), ελψ ε παξέκβαζε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο δε θάλεθε λα 

δηαθνξνπνίεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπο.  

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθεξφηαλ ζην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία θαη 

ηε δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ηνπ θεηκεληθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Σα  επξήκαηα ηεο 

κειέηεο έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ππέξ ηεο θεηκεληθήο Δ.Υ. 

Παξφκνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα φπνπ δηεξεπλήζεθε 

ε δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κεηά ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία 

θαη ηε δηδαζθαιία κε ηνλ πνιπκεζηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

ππεξνρή ηεο πνιπκεζηθήο Δ.Υ.  

Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο εμέηαζαλ επίζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε ηεο Δ.Υ. ζηελ 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία δίλνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Σα ελ ιφγσ επξήκαηα 

ζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηεο Δ.Υ. θαηά ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζή ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (Guastello, Beasley & Sinatra,2000; Oliver, 2009; Tzeng, 2010).  

Όπσο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο Δ.Υ. είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη 
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θαη ηεξαξρνχληαη νη έλλνηεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ είλαη 

φηη θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ γξαθηθά ηα 

ζηνηρεία δνκήο ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ (Boyle, 1996). Ο  ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο 

βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα εληζρχζνπλ ηα γλσζηηθά ηνπο ζρήκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

δνκή πνπ αθνινπζεί ην εθάζηνηε θεηκεληθφ είδνο (Guastello, Beasley & Sinatra, 

2000). Μαζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζπλαληνχλ 

εκπφδηα ζηελ επεμεξγαζία θπξίσο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν δελ ηνπο 

είλαη ηφζν νηθείν. Άξα κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κεξίδα καζεηψλ. Μέζα απφ ηε ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ ζε 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, νη νπνίνη ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ πηπρέο ηεο 

δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα νπηηθνπνηήζνπλ 

ηηο ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηα εθάζηνηε θεηκεληθά ζηνηρεία δνκήο 

(Bos & Anders, 1990).  

Έξεπλα ησλ Guastello, Beasley & Sinatra (2000) ρξεζηκνπνίεζε ηελ Δ.Υ. σο 

δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζε καζεηέο πξψηεο 

γπκλαζίνπ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Σα επίπεδα θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ καζεηψλ, πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο Δ.Υ. ήηαλ αηζζεηά πςειφηεξα, απφ απηά ηεο 

νκάδαο κε ηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη εξεπλεηέο ηνπνζεηήζεθαλ 

πάλσ ζε απηφ ιέγνληαο φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε νδήγεζε ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ 

καζεηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθάιηζε ηε 

δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πάλσ ζην πξνο επεμεξγαζία ζέκα. Ο 

απνπξνζαλαηνιηζκφο θαη ηα ρακειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο – αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. H 

αμηνπνίεζε ηερληθψλ Δ.Υ. πξνάγεη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. Απνηέιεζκα ηεο 

παξαπάλσ ζπλζήθεο είλαη ε βέιηηζηε θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(Guastello, Beasley & Sinatra, 2000) .   

Δλδερνκέλσο ν παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ ππεξνρή  αμηνπνίεζεο ηεο Δ.Υ. ζηελ 

παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εκηδνκεκέλε  κνξθή ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή παξέρεη έλα είδνο ππνζηήξημεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κεηψλνληαο ην γλσζηηθφ ηνπο θφξην ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ  
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ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ απφ ην κεδέλ, ελψ ηαπηφρξνλα νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (Oliver, 2009).  

Έξεπλα ησλ Chang et al. (2001) έδεημε ππεξνρή ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνο θαηαζθεπή ελλνηνινγηθφ ράξηε.  

Γξαζηεξηφηεηεο Δ.Υ. κε αμηνπνίεζε εκηδνκεκέλσλ ραξηψλ ζεσξείηαη φηη κεηψλνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ην γλσζηηθφ θφξην ησλ ζπκκεηερφλησλ ελψ επηθεληξψλνπλ ηελ 

πξνζνρή ζηελ πξνο επεμεξγαζία ζεκαηηθή. Σαπηφρξνλα απνθεχγνπλ ηελ 

ελζσκάησζε αζαθεηψλ θαη παξεξκελεηψλ. Δπίζεο ε εκηδνκεκέλε κνξθή 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηηκφηεξεο δνκέο Δ.Υ. γηα ηνπο 

αξράξηνπο ζηε ρξήζε ηεο (Maree, Bruggen & Jockens, 2013). 

Αθφκε ηα  επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

Δ.Υ. ζε καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξνγελέζηεξεο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, θαζψο 

επηζεκαίλνπλ φηη καζεηέο νη νπνίνη ζεσξνχληαλ πεξηζζφηεξν αδχλακνη  καζεζηαθά 

θαη εθπαηδεχηεθαλ ζηε ρξήζε ηεο Δ.Υ. ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν, ε νπνία 

έθζαζε ηα επίπεδα επίδνζεο ησλ πην δπλαηψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (Schimid & Telaro, 

1990;  Guastello, Beasley & Sinatra, 2000; Liu, Chen & Chang, 2010).  

Δπηπιένλ ε αλαηξνθνδνηηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηα Δ.Υ. ηεο νπνίαο έγηλε ρξήζε 

ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, ελδερνκέλσο ζπλέβαιιε ζε έλα βαζκφ ζηελ 

πςειή επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο. Οη Wu et al. (2012) ζε ζρεηηθή έξεπλά ηνπο 

αλαθέξνπλ φηη ε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, πνπ παξέρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο Δ.Υ. 

θαζηζηνχλ ην ρξήζηε πεξηζζφηεξν απηφλνκν θαη βνεζνχλ παξάιιεια ζηελ άκεζε 

απνζαθήληζε ηπρφλ ιαζψλ. Άξα φηαλ εληζρχνληαη  ηα επίπεδα απηνλνκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζπκβάιινπκε παξάιιεια ζηε ζπλερή θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ηα ίδηα ηα άηνκα αηζζάλνληαη θχξηνη ηεο κάζεζήο 

ηνπο. 

Πξνρσξψληαο ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δπν εηδψλ Δ.Υ. (κε ή ρσξίο πνιπκέζα) ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα επαιεζεχεηαη θαη απφ πξνγελέζηεξν εξεπλεηηθφ εχξεκα 

ησλ Yen, Lee & Chen (2012) νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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θεηκεληθήο θαη πνιπκεζηθήο Δ.Υ. θαη δε βξήθαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ κε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δπν εηδψλ Δ.Υ. ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην 

γεγνλφο φηη νη δπν απηέο παξεκβάζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνηα δηδαθηηθή ηερληθή ε 

νπνία θαηά ζπλέπεηα νδήγεζε ζε παξφκνηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πλαθέο ήηαλ 

θαη ην εξεπλεηηθφ εχξεκα ησλ  Griffin, Simmons & Kame‟enui (1991) νη νπνίνη 

έθαλαλ ρξήζε παξφκνησλ ηερληθψλ δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο πιεξνθνξηαθψλ 

θεηκέλσλ θαη δε ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επίπεδα 

θαηαλφεζεο θαη αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ απηά. Οη Kim et al. (2004)  πνπ 

κειέηεζαλ πιήζνο εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γξαθηθψλ 

νξγαλσηψλ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εχξεκα. Θεψξεζαλ φηη ε κε δηαθνξνπνίεζε ζηελ επίδνζε 

ησλ δπν νκάδσλ ζηε κειέηε ησλ  Griffin, Simmons & Kame‟enui (1991) 

ελδερνκέλσο απνδίδεηαη ζην φηη  ε πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε νκάδα ειέγρνπ δέρηεθαλ 

παξφκνηνπ ηχπνπ παξέκβαζε (δνκεκέλε απεηθφληζε ηνπ θεηκέλνπ), ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο δηαθνξνπνίεζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

πξνο ζχγθξηζε νκάδαο (ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε, ρξήζε απιψλ ζεκεηψζεσλ). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε κε δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο 

θεηκεληθήο θαη ηεο πνιπκεζηθήο Δ.Υ. κεηξηάδεη ζε έλα βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δ.Υ. κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. Δθφζνλ 

σο δηαδηθαζία ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα, απαηηεί θαιχηεξα επίπεδα 

ηερλνινγηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη ελδερνκέλσο απμεκέλεο νηθνλνκηθέο δαπάλεο γηα 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζα κπνξνχζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ζεσξεζεί κε 

εθαξκφζηκε. Αλ θαη ν ζπλδπαζκφο ιεθηηθψλ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπο βνεζάεη ζηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη κλεκνληθή δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Mayer, 2002)  

ζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ε δηαδηθαζία απηή ίζσο 

πξνθαιεί έλα είδνο απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Με ηελ εθαξκνγή πνιπκεζηθήο Δ.Υ. ελέρεη 

ν θίλδπλνο ππεξθφξησζεο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελ ιφγσ καζεηέο εμαηηίαο ηνπ θαηαηγηζκνχ ηνπο κε πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ θαη λένπ πιηθνχ ηα νπνία δε δχλαληαη λα αθνκνηψζνπλ. 
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6.2 Ηκανοποίηζη ζςμμεηεσόνηυν 

Σέινο ηα απνηειέζκαηα ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε 

ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο δελ έδεημαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο 

κάζεζε, ζρεδίαζε θαη εκπινθή ζηελ εθάζηνηε δηδαθηηθή παξέκβαζε δε θάλεθε λα 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

Ζ κε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ γηα ηηο ηξεηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ελδερνκέλσο 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο νπνηαδήπνηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε δηαθνξνπνηείηαη ηεο ζρνιηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο. 

6.3 Πεπιοπιζμοί- Πποηποπέρ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππφθεηληαη ζε  πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ δείγκαηνο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζρνιείσλ απφ ηα νπνία έγηλε ε 

επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αξρηθά ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε απφ ηέζζεξα 

κφλν ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ. Έηζη δελ εθπιεξψλεηαη ε πξνυπφζεζε ηεο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ελψ παξάιιεια ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ νξηαθά 

ηθαλνπνηεηηθφο (30 ζπκκεηέρνληεο). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηνξίδνπλ ηε γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ζρνιείσλ (φρη κφλν αζηηθψλ αιιά θαη επαξρηαθψλ), ε κειέηε 

κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο, δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ  θαη 

ε έθζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα.   

Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμέηαζε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηελ θπξηνιεθηηθή ( literal -θαηά γξάκκα) θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ελψ δελ έγηλε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ επαγσγηθήο (inferential) 

θαηαλφεζήο ηνπ. Ο φξνο θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε αλαθέξεηαη ζηελ παξάζεζε 

απηνχζησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θείκελν (ή ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζηελ πεξίπησζή 

καο) θαη εθθξάδεη κε ζαθήλεηα φζα νξίδεη ην πεξηερφκελν, ελψ ν φξνο ηεο 

επαγσγηθήο θαηαλφεζεο αλαθέξεηαη ζηε βαζχηεξε εκπινθή κε ην θείκελν (ή ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε) αθνχ θαιεί ηα ππνθείκελα λα ζπζρεηίζνπλ ζηνηρεία, λα  θάλνπλ 

ππνζέζεηο θαη λα εθθξάζνπλ πξάγκαηα πνπ ππνλννχληαη κέζα ζην αλάγλσζκα. 

Μειινληηθά πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή κειέηεο ε νπνία ζα εζηηάδεη ζηα επίπεδα 
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επαγσγηθήο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ αλψηεξνη κεραληζκνί ζθέςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο δηεμάγνληαο 

κηα follow up δηαδηθαζία κεηαγελέζηεξα ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα επίπεδα 

κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε έθαλε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. Παξείρε κε απηφ ηνλ ηξφπν ππνζηήξημε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καζψο ην 

δείγκα ζεσξήζεθε αξράξην ζηε δηαδηθαζία ρξήζεο ηεο Δ.Υ. θαη απνηεινχληαλ απφ 

καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζεσξήζεθε ε 

θαηαιιειφηεξε. Δπίζεο δελ επηρεηξήζεθε θαηαζθεπή ηνπ ράξηε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, άξα δελ αμηνινγήζεθε ε ζχλδεζε ηεο λέαο γλψζεο κε ηα 

πξνυπάξρνληα γλσζηηθά ηνπο ζρήκαηα. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαη  εκηδνκεκέλσλ ραξηψλ ζε αξρηθφ ζηάδην, 

κεηαγελέζηεξα λα κεηαβνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηφξζσζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

ή θαη θαηαζθεπήο ηνπ απφ ην κεδέλ κε ζθνπφ ηε ζηαδηαθή ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Δπίζεο ε ζπλερήο θαη κε ζπλέπεηα ρξήζε ηεο Δ.Υ. ζην δείγκα ζα κπνξνχζε λα δψζεη 

πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, θαζψο σο δηαδηθαζία απαηηεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Liu, Chen & Chang, 2010). Δπνκέλσο κηα 

κεγαιχηεξε ζε ρξνληθή δηάξθεηα έξεπλα, ε νπνία ζα παξαθνινπζνχζε ζπζηεκαηηθά 

ηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ζην ρξφλν, ελδείθλπηαη γηα ηελ ζε 

βάζνο αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. 

 Οινθιεξψλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ηξεηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο  δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

αληηπξνζσπεπηηθή απάληεζε ζηελ εξψηεζε: «Πνηα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε πην 

ηθαλνπνηεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο;» θαζψο δελ εθηέζεθαλ 

φινη ηνπο θαη ζηα ηξία είδε παξεκβάζεσλ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα νκάδα καζεηψλ εθζέηνληάο ηελ ζε φιεο ηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί πνηα παξέκβαζε ήηαλ ε πην πξνζηηή. 

Σέινο, κηα επίζεο κειινληηθή πξνηξνπή γηα έξεπλεο πάλσ ζηε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. ζα ήηαλ ε εμέηαζή ηεο κέζα ζε πιαίζηα ζπλεξγαηηθήο 
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κάζεζεο. Χο δηαδηθαζία ε Δ.Υ. πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο αληηπαξαβάιινπλ κε απηέο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο. Ζ ζπλδηαιιαγή  κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιιέο θνξέο κεηαθξάδεηαη σο κηα 

ηδηαίηεξα αγρσηηθή δηαδηθαζία, εηδηθά γηα καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα θαη θφβν γηα ηελ εμσηεξίθεπζε 

ησλ απφςεψλ ηνπο. Αληίζεηα ε ζπλεξγαζία θαη ν δηάινγνο ζηα πιαίζηα κηθξψλ 

καζεηηθψλ νκάδσλ πεξηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε θαη 

δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή  απφςεσλ θαη ηδεψλ κεηαμχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ. 

πγθεληξσηηθά, ε παξνχζα κειέηε ηνλίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

Δ.Υ. κε ή ρσξίο πνιπκέζα ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ ν νπνίνο αληηκεησπίδεη 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ πνηεο πηπρέο- 

δπλαηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ Δ.Υ. απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζε παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Σαπηφρξνλα αλαδεηθλχνληαη θαη ηξφπνη 

αμηνπνίεζεο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ εξγαιείν ζηα πιαίζηα 

θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ παξεκβάζεσλ. 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηη βποσή με ηη ζςμβαηική μέθοδο διδαζκαλίαρ 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ηε βξνρή θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηή 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Μειέηε Πεξηβάιινληνο-

Φπζηθή 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαζψο 

θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ ηηο αθξαίεο εθδειψζεηο ηνπ 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηεο βξνρήο απφ ην κάζεκα ηεο 

Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

Σθνπόο 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

ζηε πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. 

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζπλήζε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηε ρψξα καο 
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2. Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο πξφιεςεο γηα ηελ απνηξνπή ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο πιεκκχξεο θαη γεληθφηεξα απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

3. Να εμαζθεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο ή 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο νδεγίεο 

πξνζηαζίαο απφ απηά 

4. Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ νη ίδηνη 

ψζηε λα κελ θηλδπλέςνπλ απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηηο πιεκκχξεο θαη ηα 

έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα.  

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Καιιηεξγείηαη ελεξγεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Οη καζεηέο 

παξνηξχλνληαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 

 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν 

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 
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Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα κε πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αλαθαιέζνπλ 

πξνζσπηθά βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο εθδήισζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο 

ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαη ηηο αθξαίεο εθδειψζεηο 

ηεο . Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Με ηε βνήζεηα νπηηθνχ πιηθνχ (έληππσλ 

εηθφλσλ) ην νπνίν αλαπαξηζηά πηπρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ μεθηλά 

ζπδήηεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ 

αζάθεηεο, θελά θαη παξεξκελείεο ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

θάζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνχ νινθιεξσζεί ε ζεκαηηθή  «δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο βξνρήο» πεξλάκε ζηε ζεκαηηθή «πξνζηαζία απφ ηε βξνρή». Με ηε βνήζεηα μαλά 

εηθφλσλ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο ζπλδηαιέγνληαη κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηνχλ 

αζάθεηεο θαη λα ηνληζηνχλ ηα νξζά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηε πιεκκχξα. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 

ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηηο γεηηνληέο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο.  

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

Υξήζε νπηηθνχ πιηθνχ (έληππσλ εηθφλσλ) 
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3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Θα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ νη ίδην πιηθφ θαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ δπν θνιιάδ ηα νπνία ζα αλαπαξηζηνχλ ην ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη 

εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βξνρήο θαη ην δεχηεξν ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο απφ 

απηφ θαη λα ηα αλαξηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ εζηηάδνληαο ζην 

ηξφπν πξνζηαζίαο απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κηθξφ 

θπιιάδην  κε ηα βαζηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο εμαζθψληαο κε απηφ ηξφπν θαη ηηο 

πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο έθθξαζήο ηνπο. 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηη βποσή με αξιοποίηζη ηος Κ.Δ.Υ. 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ηε βξνρή θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηή 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Μειέηε πεξηβάιινληνο-Φπζηθή 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαζψο 

θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ ηηο αθξαίεο εθδειψζεηο ηνπ. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε βξνρή απφ ην κάζεκα ηεο 

Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

Σθνπόο 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. 

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1.  Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζπλήζε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηε ρψξα καο 

2. Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο πξφιεςεο γηα ηελ απνηξνπή ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο πιεκκχξεο  
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3. Να εμαζθεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο ή 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο 

νδεγίεο πξνζηαζίαο απφ απηά 

4. Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ νη ίδηνη 

ψζηε λα κελ θηλδπλέςνπλ απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηηο πιεκκχξεο θαη 

ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα.  

Γεληθόηεξνη ζηόρνη 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηε ρξήζε Δλλνηνινγηθήο  

Υαξηνγξάθεζεο κε αμηνπνίεζε ππνινγηζηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

2. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Σηόρνη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε 

ρξήζε ππνινγηζηή. 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε κάζεζε κε λφεκα ηνπ Ausubel. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 
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2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν  

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα κε πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αλαθαινχλ 

πξνζσπηθά βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο εθδήισζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο 

ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε 

πεξίζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαη ηηο αθξαίεο εθδειψζεηο 

ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε αλαθνξηθά κε ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βξνρήο. Οη καζεηέο 

ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απνθαζίδνπλ απηνί πνηνο 

είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ράξηε γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπκπιεξσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο αθνινπζεί 

έιεγρνο ηεο νξζφηεηάο ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

πξφγξακκα Δ.Υ. θαη ηέινο γίλεηαη κηα ηειεπηαία αλαζθφπεζε ηνπ. Πξνρσξψληαο ζηα 

κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ αθξαία εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βξνρήο (πιεκκχξα) 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ράξηε κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή. Ο ράξηεο 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπιεξψζεθε ν πξψηνο, ειέγρεηαη 

θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηνπ.  

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 
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ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηηο γεηηνληέο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο.  

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έγηλε ρξήζε ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κέζα ζηε ηάμε ελψ ε ζεκαηνινγία θαη φιν ην πιηθφ αμηνπνηήζεθε απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Γεπθαιίσλ: http://deucalion.edu.gr. 

Δπίζεο αμηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Shockwave Flash. 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

 

http://deucalion.edu.gr/
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4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην αθνχ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δ.Υ. 

ηνπο πξνηείλεηαη λα πεηξακαηηζηνχλ θαηαζθεπάδνληαο ζε νκάδεο φπσο απηνί 

λνκίδνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα φζα δηδάρζεθαλ αιιά θαη 

φζα νη ίδηνη επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα ηνλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηη βποσή με αξιοποίηζη ηος Π.Δ.Υ. 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ηε βξνρή θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηή 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ (παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Μειέηε Πεξηβάιινληνο- Φπζηθή 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαζψο 

θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ ηηο αθξαίεο εθδειψζεηο ηνπ 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηεο βξνρήο απφ ην κάζεκα ηεο 

Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

Σθνπόο 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.  Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ  

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζπλήζε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηε ρψξα καο 

2. Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο πξφιεςεο γηα ηελ απνηξνπή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηηο πιεκκχξεο θαη γεληθφηεξα απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο 
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3. Να εμαζθεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο ή 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο 

νδεγίεο πξνζηαζίαο απφ απηά 

4. Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ νη ίδηνη ψζηε 

λα κελ θηλδπλέςνπλ απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηηο πιεκκχξεο θαη ηα 

έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα.  

Γεληθόηεξνη ζηόρνη 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηε ρξήζε Δλλνηνινγηθήο  

Υαξηνγξάθεζεο κε αμηνπνίεζε ππνινγηζηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Σηόρνη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε 

ρξήζε ππνινγηζηή. 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε κάζεζε κε λφεκα ηνπ Ausubel. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 
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2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν 

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα κε πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αλαθαινχλ 

πξνζσπηθά βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο εθδήισζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο 

ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε 

πεξίζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαη ηηο αθξαίεο εθδειψζεηο 

ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε αλαθνξηθά κε ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βξνρήο. Οη καζεηέο 

ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απνθαζίδνπλ απηνί πνηνο 

είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. . Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ράξηε γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ ράξηε. ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπκπιεξσζεί ν 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο αθνινπζεί έιεγρνο ηεο νξζφηεηάο ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα E.X. θαη ηέινο γίλεηαη κηα 

ηειεπηαία αλαζθφπεζε ηνπ. Πξνρσξψληαο ζηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ αθξαία 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βξνρήο (πιεκκχξα) γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ράξηε 

κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή. Ο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκπιεξψζεθε ν πξψηνο, ειέγρεηαη θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηνπ.  

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 
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ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηηο γεηηνληέο 

ηνπο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο.  

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έγηλε ρξήζε ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κέζα ζηε ηάμε ελψ ε ζεκαηνινγία θαη φιν ην πιηθφ αμηνπνηήζεθε απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Γεπθαιίσλ: http://deucalion.edu.gr. 

Δπίζεο αμηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Shockwave Flash. 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

http://deucalion.edu.gr/
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Μεηαγελέζηεξα αθνχ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δ.Υ. ηνπο 

πξνηείλεηαη λα πεηξακαηηζηνχλ θαηαζθεπάδνληαο ζε νκάδεο φπσο απηνί λνκίδνπλ 

έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα φζα δηδάρζεθαλ αιιά θαη φζα νη 

ίδηνη επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα ηνλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα.  Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπηηθφ πιηθφ θαη λα ην 

ελζσκαηψζνπλ εκπινπηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ράξηε ηνπο 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηο ζειζμό με ηη ζςμβαηική μέθοδο διδαζκαλίαρ 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ην ζεηζκφ θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηφλ 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Γεσγξαθία-Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ 

θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ απηφ 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ απφ 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

κοπόρ 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

ζηε πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ 

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεηζκνχ 

2. Να θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ 
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3. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ζεηζκφ ζην 

ζρνιείν. 

4. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ζεηζκφ ζην 

ζπίηη 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Καιιηεξγείηαη ελεξγεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Οη καζεηέο 

παξνηξχλνληαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 

 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν 

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα κε πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αλαθαιέζνπλ 

πξνζσπηθά βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Δπηπξφζζεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην πξφζθαην ζεηζκφ ζην Λεμνχξη ηεο Κεθαινληάο. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο 



108 
 

ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

 Οη καζεηέο παξνηξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα δηαηππψζνπλ φζα 

γλσξίδνπλ γηα ην ζεηζκφ (ηξφπνη εθδήισζεο, πξνζηαζίαο). Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Με ηε βνήζεηα νπηηθνχ πιηθνχ (έληππσλ 

εηθφλσλ) ην νπνίν αλαπαξηζηά πηπρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ μεθηλά 

ζπδήηεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ θελά 

θαη παξεξκελείεο ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. ηε 

ζπλέρεηα αθνχ νινθιεξσζεί ε ζεκαηηθή  «δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ» 

πεξλάκε ζηε ζεκαηηθή «πξνζηαζία απφ ην ζεηζκφ». Με ηε βνήζεηα μαλά εηθφλσλ 

εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο ζπλδηαιέγνληαη κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηνχλ αζάθεηεο θαη 

λα ηνληζηνχλ ηα νξζά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ην ζεηζκφ. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 

ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο ζε ελδερφκελε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Δπίζεο εξσηψληαη 

θαηά πφζν ζεσξνχλ απαξαίηεηεο θαη γηαηί ηηο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

Υξήζε νπηηθνχ πιηθνχ (έληππσλ εηθφλσλ) 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 
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Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Θα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ νη ίδην πιηθφ θαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ δπν θνιιάδ ηα νπνία ζα αλαπαξηζηνχλ ην ηξφπν εθδήισζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ θαη ην δεχηεξν ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο απφ απηφλ θαη λα ηα 

αλαξηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ εζηηάδνληαο ζην ηξφπν 

πξνζηαζίαο απφ απηφλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κηθξφ θπιιάδην  κε ηα βαζηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ ην ζεηζκφ θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο 

ηεο ηάμεο ηνπο εμαζθψληαο κε απηφ ηξφπν θαη ηηο πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο έθθξαζήο 

ηνπο. 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηο ζειζμό με αξιοποίηζη ηος Κ.Δ.Υ 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ην ζεηζκφ θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηφλ 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟ Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο),  Γεσγξαθία- Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ 

θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ απηφ.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ απφ 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. 

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεηζκνχ 

2. Να θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ 
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3. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ζεηζκφ ζην 

ζρνιείν. 

4. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ζεηζκφ ζην ζπίηη 

Γεληθόηεξνη ζηόρνη 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηε ρξήζε Δλλνηνινγηθήο  

Υαξηνγξάθεζεο κε αμηνπνίεζε ππνινγηζηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

1.  Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Σηόρνη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε 

ρξήζε ππνινγηζηή 

 Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε κάζεζε κε λφεκα ηνπ Ausubel. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μηα  δηδαθηηθή ψξα 

 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 
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Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν  

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα κε πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αλαθαιέζνπλ 

πξνζσπηθά βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Δπηπξφζζεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην πξφζθαην ζεηζκφ ζην Λεμνχξη ηεο Κεθαινληάο. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο 

ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε 

πεξίζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην ζεηζκφ (ηξφπνη εθδήισζεο, πξνζηαζίαο). Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε αλαθνξηθά κε ηξφπν εθδήισζεο ηνπ ζεηζκνχ. Οη καζεηέο ζπλδηαιέγνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απνθαζίδνπλ απηνί πνηνο είλαη ν βέιηηζηνο 

ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ ράξηε γίλεηαη 

απνζαθήληζε ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηε 

ζπλέρεηα αθνχ ζπκπιεξσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο αθνινπζεί έιεγρνο ηεο 

νξζφηεηάο ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα  

Δ.Υ. θαη ηέινο γίλεηαη κηα ηειεπηαία αλαζθφπεζε ηνπ. Πξνρσξψληαο ζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ ην ζεηζκφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ράξηε κε ηελ αληίζηνηρε 

ζεκαηηθή. Ο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπιεξψζεθε ν 

πξψηνο, ειέγρεηαη θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηνπ. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 

ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 



113 
 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο ζε ελδερφκελε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Δπίζεο εξσηψληαη 

θαηά πφζν ζεσξνχλ απαξαίηεηεο θαη γηαηί ηηο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Φάζε αλαζθόπεζεο  

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έγηλε ρξήζε ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κέζα ζηε ηάμε ελψ ε ζεκαηνινγία θαη φιν ην πιηθφ αμηνπνηήζεθε απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Γεπθαιίσλ: http://deucalion.edu.gr. 

Δπίζεο έγηλε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Shockwave Flash. 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα,  

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

Μεηαγελέζηεξα αθνχ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δ.Υ. ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο δεηεζεί  λα πεηξακαηηζηνχλ θαηαζθεπάδνληαο ζε νκάδεο φπσο 

απηνί λνκίδνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα φζα δηδάρζεθαλ 

http://deucalion.edu.gr/
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αιιά θαη φζα νη ίδηνη επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα ηνλ παξνπζηάζνπλ ζηελ 

νινκέιεηα.  
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηο ζειζμό με αξιοποίηζη ηος Π.Δ.Υ 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ην ζεηζκφ θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηφλ 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟ Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο),  Γεσγξαθία- Μειέηε 

πεξηβάιινληνο 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ 

θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ απηφ.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζεηζκνχ απφ 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

κοπόρ 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ  

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεηζκνχ 
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2. Να θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεηζκνχ 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ζεηζκφ ζην 

ζρνιείν. 

4. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ην ζεηζκφ ζην 

ζπίηη 

Γεληθόηεξνη ζηόρνη 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο Δλλνηνινγηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Να εληζρπζνχλ ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ καζεηψλ κεηά ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δπζλφεησλ ελλνηψλ κε πνιπκεζηθφ πιηθφ 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα ηε 

δσή ηνπο. 

2. Να πξνζεγγηζηεί κε έλα πην εχθνιν,  δηαδξαζηηθφ θαη πεξηεθηηθφ ηξφπν ε 

ζεκαηηθή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ ψζηε λα θαηαλνεζεί θαη λα αθνκνησζεί 

θαιχηεξα. 

Σηόρνη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Πνιπκεζηθήο  Δλλνηνινγηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο. 

  

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε κάζεζε κε λφεκα ηνπ Ausubel. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 
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εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μηα  δηδαθηηθή ψξα 

 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν  

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο κέζα ζηα πιαίζηα ζπδήηεζεο λα αλαθαιέζνπλ πξνζσπηθά 

βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζην πξφζθαην ζεηζκφ ζην Λεμνχξη ηεο Κεθαινληάο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο ηνπο γίλεηαη δηάινγνο 

γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε θαηάζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην ζεηζκφ (ηξφπνη εθδήισζεο, πξνζηαζίαο). Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

 Οη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο αλαπηχμνπλ ή λα ηηο 

αληηθαηαζηήζνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε αλαθνξηθά κε 

ηξφπν εθδήισζεο ηνπ ζεηζκνχ. Οη καζεηέο ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη απνθαζίδνπλ απηνί πνηνο είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ζπκπιήξσζήο 

ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ ράξηε γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ δπζλφεησλ 

ελλνηψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελζσκαησκέλνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ ράξηε. ηε 

ζπλέρεηα αθνχ ζπκπιεξσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο αθνινπζεί έιεγρνο ηεο 

νξζφηεηάο ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα 

Δ.Υ. θαη ηέινο γίλεηαη κηα ηειεπηαία αλαζθφπεζε ηνπ. Πξνρσξψληαο ζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ ην ζεηζκφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ράξηε κε ηελ αληίζηνηρε 
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ζεκαηηθή. Ο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπιεξψζεθε ν 

πξψηνο, ειέγρεηαη θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηνπ. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 

ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο ζε ελδερφκελε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Δπίζεο εξσηψληαη 

θαηά πφζν ζεσξνχλ απαξαίηεηεο θαη γηαηί ηηο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο πνπ γίλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Φάζε αλαζθόπεζεο  

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έγηλε ρξήζε ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κέζα ζηε ηάμε ελψ ε ζεκαηνινγία θαη φιν ην πιηθφ αμηνπνηήζεθε απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Γεπθαιίσλ: http://deucalion.edu.gr. 

Δπίζεο έγηλε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  Shockwave Flash. 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

 

 

 

 

http://deucalion.edu.gr/
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3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην αθνχ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία Δ.Υ. ηνπο 

πξνηείλεηαη λα πεηξακαηηζηνχλ θαηαζθεπάδνληαο ζε νκάδεο φπσο απηνί λνκίδνπλ 

έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα φζα δηδάρζεθαλ αιιά θαη φζα νη 

ίδηνη επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα ηνλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπηηθφ πιηθφ θαη λα ην 

ελζσκαηψζνπλ εκπινπηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ράξηε ηνπο. 
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ενάπιο διδαζκαλία για ηην ηλιακή ακηινοβολία με ηη ζςμβαηική μέθοδο 

διδαζκαλίαρ 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηή 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Μειέηε Πεξηβάιινληνο- 

Φπζηθή 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηε Γε θαζψο θαη νη ηξφπνη 

πξνζηαζίαο απφ απηέο. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απφ 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

Σκοπός 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

ζηε πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. 

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Πεξηγξάθνπλ 2 έσο 3 επράξηζηεο επηδξάζεηο ηνπ ήιηνπ ζηε δσή ηνπο.  

2. Αλαθέξνπλ 2 έσο 3 επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ ήιην. 
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3. Δληνπίζνπλ πφηε είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ήιην.  

4. Δπαηζζεηνπνηεζνχλ ζην δήηεκα ηεο ειηνπξνζηαζίαο θαη λα ελεξγνχλ 

ππεχζπλα, πξνθπιάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο.  

5. Πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί αλ δελ πξνζηαηεχνληαη 

επαξθψο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Καιιηεξγείηαη ελεξγεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Οη καζεηέο 

παξνηξχλνληαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 

 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν  

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα κε πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αλαθαιέζνπλ 

πξνζσπηθά βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο ηνπο γίλεηαη 

δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε κηα αλάινγε πεξίζηαζε. 
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Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη 

ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Με ηε βνήζεηα νπηηθνχ πιηθνχ (έληππσλ 

εηθφλσλ) ην νπνίν αλαπαξηζηά πηπρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ μεθηλά 

ζπδήηεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ 

αζάθεηεο θαη παξεξκελείεο ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

θάζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνχ νινθιεξσζεί ε ζεκαηηθή  «ηη γλσξίδσ γηα ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία» πεξλάκε ζηε ζεκαηηθή «πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία». Με 

ηε βνήζεηα μαλά εηθφλσλ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο ζπλδηαιέγνληαη κε ζθνπφ λα 

δηεπθξηληζηνχλ αζάθεηεο θαη λα ηνληζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζία απφ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 

ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ ηε 

παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή.  

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

Υξήζε νπηηθνχ πιηθνχ (έληππσλ εηθφλσλ) 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 
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Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

Θα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ νη ίδην πιηθφ θαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ δπν θνιιάδ ηα νπνία ζα αλαπαξηζηνχλ ην ηξφπν εθδήισζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ην δεχηεξν ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο απφ 

απηφ θαη λα ηα αλαξηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ εζηηάδνληαο ζην 

ηξφπν πξνζηαζίαο απφ ην ελ ιφγσ θαηλφκελν λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κηθξφ θπιιάδην  

κε ηα βαζηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο εμαζθψληαο κε απηφ ηξφπν θαη ηηο πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο έθθξαζήο 

ηνπο. 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην ηλιακή ακηινοβολία με αξιοποίηζη ηος 

Κ.Δ.Υ. 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηή 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ ( καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Μειέηε Πεξηβάιινληνο-

Φπζηθή 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηε Γε θαζψο θαη νη ηξφπνη 

πξνζηαζίαο απφ απηέο. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απφ 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

Σθνπόο 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ. 

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να αλαθέξνπλ 2 έσο 3 επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ ήιην 

θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε απηέο. 
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2. Να εληνπίζνπλ πφηε είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ήιην.  

3. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζην δήηεκα ηεο ειηνπξνζηαζίαο θαη λα ελεξγνχλ 

ππεχζπλα, πξνθπιάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο.  

4. Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί αλ δελ πξνζηαηεχνληαη 

επαξθψο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Γεληθόηεξνη ζηόρνη 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηε ρξήζε Δλλνηνινγηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο κε αμηνπνίεζε ππνινγηζηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Σηόρνη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο κε 

ρξήζε ππνινγηζηή 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε κάζεζε κε λφεκα ηνπ Ausubel. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 

 



126 
 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν 

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα δεηψληαο ηνπο λα αλαθαιέζνπλ πξνζσπηθά ηνπο 

βηψκαηα απφ πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο 

ηεο έθζεζεο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά 

ζηηο εκπεηξίεο ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη 

ζε κηα αλάινγε θαηάζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη 

ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Οη καζεηέο 

ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απνθαζίδνπλ απηνί πνηνο 

είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ράξηε γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπκπιεξσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο αθνινπζεί 

έιεγρνο ηεο νξζφηεηάο ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

πξφγξακκα Δ.Υ. θαη ηέινο γίλεηαη κηα ηειεπηαία αλαζθφπεζε ηνπ. Πξνρσξψληαο ζηα 

κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ράξηε κε 

ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή. Ο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκπιεξψζεθε ν πξψηνο, ειέγρεηαη θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηνπ. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 

ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 
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ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ ηε 

παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή.  

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έγηλε ρξήζε ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κέζα ζηε ηάμε ελψ ε ζεκαηνινγία θαη φιν ην πιηθφ αμηνπνηήζεθε απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Γεπθαιίσλ: http://deucalion.edu.gr,  

Δπίζεο αμηνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Shockwave flash. 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην αθνχ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δ.Υ. 

ηνπο πξνηείλεηαη λα πεηξακαηηζηνχλ θαηαζθεπάδνληαο ζε νκάδεο φπσο απηνί 

http://deucalion.edu.gr/
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λνκίδνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα φζα δηδάρζεθαλ αιιά θαη 

φζα νη ίδηνη επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα ηνλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. 
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ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην ηλιακή ακηινοβολία με αξιοποίηζη ηος 

Π.Δ.Υ. 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Γημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ρνγδάθε Αζπαζία 

Σίηλορ ζεναπίος 

Μαζαίλσ γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη πξνζηαηεχνκαη απφ απηή 

Σάξη εθαπμογήρ, γνυζηικό ανηικείμενο και εμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ 

Δ‟  Γεκνηηθνχ (καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο), Μειέηε Πεξηβάιινληνο- 

Φπζηθή. 

Σο επιζηημονικό πεπιεσόμενο 

Παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηε Γε θαζψο θαη νη ηξφπνη 

πξνζηαζίαο απφ απηέο. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απφ 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

κοπόρ και ζηόσοι ηος ζεναπίος 

Σθνπόο 

θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε κηα 

δηαθνξεηηθή, πην πξνζηηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ζα βνεζήζεη ζηε 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θεηκέλνπ απφ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ.Υ. σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ  

Δηδαθηηθνί ζηόρνη 

1. Να αλαθέξνπλ 2 έσο 3 επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ ήιην 

θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε απηέο. 
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2. Να εληνπίζνπλ πφηε είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ήιην.  

3. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζην δήηεκα ηεο ειηνπξνζηαζίαο θαη λα ελεξγνχλ 

ππεχζπλα, πξνθπιάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο.  

4. Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί αλ δελ πξνζηαηεχνληαη 

επαξθψο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Γεληθόηεξνη ζηόρνη 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηε ρξήζε Δλλνηνινγηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο κε αμηνπνίεζε ππνινγηζηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

1. Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ γηα 

ηε δσή ηνπο. 

Σηόρνη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Πνιπκεζηθήο Δλλνηνινγηθήο 

Υαξηνγξάθεζεο κε ρξήζε ππνινγηζηή 

Γιδακηική πποζέγγιζη 

Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε κάζεζε κε λφεκα ηνπ Ausubel. 

Οπγάνυζη διδαζκαλίαρ 

Ζ ηερληθή ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ηνπ 

ράξηε. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Καζνδεγεί ηε δηαδηθαζία, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θαιεί ζε ελεξγεηηθφ δηάινγν κε 

ηνλ ίδην θαη ηελ νινκέιεηα. 

Δκηιμώμενη διάπκεια 

Μία δηδαθηηθή ψξα 
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2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

Πεπιγπαθή διδακηικών και μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν  

Φάζε πξνζαλαηνιηζκνύ 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα θαιψληαο ηνπο λα αλαθαιέζνπλ πξνζσπηθά βηψκαηα 

απφ πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε ειηαθή αθηηλνβνιία θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

έθζεζεο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, κε αλαθνξά ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπο γίλεηαη δηάινγνο γηα ην πφζν πξνεηνηκαζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζε 

κηα αλάινγε πεξίζηαζε. 

Φάζε αλάδεημεο ηδεώλ  

ηε θάζε απηή, παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα 

δηαηππψζνπλ φζα γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη 

ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο ηαμηλνκεί. 

Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ 

ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο 

αλαπηχμνπλ ή λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Οη καζεηέο 

ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απνθαζίδνπλ απηνί πνηνο 

είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ράξηε γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ ράξηε. ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπκπιεξσζεί ν 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο αθνινπζεί έιεγρνο ηεο νξζφηεηάο ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα Δ.Υ. θαη ηέινο γίλεηαη κηα 

ηειεπηαία αλαζθφπεζε ηνπ. Πξνρσξψληαο ζηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ράξηε κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή. Ο ράξηεο 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπιεξψζεθε ν πξψηνο, ειέγρεηαη 

θαη ηέινο γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηνπ. 

Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο 
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ηε θάζε απηή, νη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη γηα ηε ιχζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα 

ηεο νινκέιεηαο νη καζεηέο ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ ηε 

παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή.  

Φάζε αλαζθόπεζεο 

Οη καζεηέο ζπδεηάλε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ησξηλέο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο 

ηνπο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηηο ζπγθξίλνπλ θαη εμεηάδνπλ γηαηί άιιαμαλ γλψκε. 

Τλικοηεσνική ςποδομή, διδακηικά μέζα και ςλικό 

 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε έγηλε ρξήζε ηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κέζα ζηε ηάμε ελψ ε ζεκαηνινγία θαη φιν ην πιηθφ αμηνπνηήζεθε απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Γεπθαιίσλ: http://deucalion.edu.gr. 

Δπίζεο αμηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Shockwave Flash. 

Βιβλιογπαθικέρ πηγέρ 

Κψηζεο, Κ. (2005). Γηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη πείξακα, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

Μηθξφπνπινο, Α. (2012). Γνκή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο 

ππξνπνχινπ – Καηζάλε, Γ. (2005). Γηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Αξιολόγηζη μαθηηών 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

posttest. 

 

 

 

http://deucalion.edu.gr/
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4. ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ – ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην αθνχ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Δ.Υ. 

πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ θαηαζθεπάδνληαο ζε νκάδεο φπσο 

απηνί λνκίδνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα φζα δηδάρζεθαλ 

αιιά θαη φζα νη ίδηνη επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα ηνλ παξνπζηάδνπλ ζηελ 

νινκέιεηα. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπηηθφ πιηθφ 

θαη λα ην ελζσκαηψζνπλ εκπινπηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ράξηε ηνπο. 
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Σεζη Δπίδοζηρ ζσεηικά με ηην έννοια ηηρ βποσήρ 

Όλνκα_____________________________________________ 

 

ΒΡΟΥΖ 

Ζ βξνρή είλαη ζηαγφλεο λεξνχ, πνπ πέθηνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο απφ 

ηα ζχλλεθα. Οη ζηαγφλεο απηέο, ε κία θνληά ζηελ άιιε, ζρεκαηίδνπλ ηα 

ζχλλεθα. Όηαλ πνιιέο θαη κεγάιεο ζηαγφλεο λεξνχ καδεχνληαη ζε έλα 

ζχλλεθν, αξρίδνπλ λα πέθηνπλ απφ ην βάξνο ηνπο. Έηζη μεθηλά ε βξνρή. 

Ζ βξνρή είλαη πεγή δσήο. Αλ δελ ππήξρε ε βξνρή, δε ζα ππήξρε ην λεξφ 

πνπ θξαηάεη ζηε δσή ηα θπηά, ηα δψα θαη ηνπο αλζξψπνπο. Όηαλ φκσο 

βξέρεη πάξα πνιχ, πξνθαινχληαη θαηαζηξνθέο. Μεξηθέο θνξέο ην έδαθνο 

δελ απνξξνθά φιν ην λεξφ ηεο βξνρήο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη ρείκαξξνη. 

Σα πνηάκηα θνπζθψλνπλ θαη πιεκκπξίδνπλ ρσξηά θαη πφιεηο. Γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε βξνρή πξέπεη λα 

θάλνπκε ηα εμήο: Να πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηα δειηία θαηξνχ ηεο 

Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. Αλ έρνπκε ζηε γεηηνληά καο 

θξεάηηα ζθεπαζκέλα απφ ρψκα θαη θχιια, ιέκε ζηνπο γνλείο ή ηνπο 

δαζθάινπο καο, λα εηδνπνηήζνπλ ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ. Σα θξαγκέλα 

θξεάηηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πιεκκχξεο. Αλ πξέπεη λα βγνχκε έμσ 

απφ ην ζπίηη θαη έρεη αξρίζεη λα βξέρεη, ή μέξνπκε φηη ζα βξέμεη, 

παίξλνπκε πάληνηε καδί καο αδηάβξνρν θαη νκπξέια. Αλ βξαρνχκε πξέπεη 

ην ζπληνκφηεξν λα αιιάμνπκε ηα βξεγκέλα ξνχρα γηα λα κελ 

αξξσζηήζνπκε. Δπίζεο, αλ έρνπκε έμσ απισκέλα ξνχρα πξέπεη λα ηα 

καδέςνπκε, γηαηί κπνξεί ην λεξφ ηεο βξνρήο λα κελ είλαη θαζαξφ. Όηαλ 

βξέρεη, νη νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί. Ζ 

βξνρή θάλεη ηνπο δξφκνπο λα γιηζηξνχλ. Γη απηφ πξέπεη λα θηλνχληαη κε 

ρακειή ηαρχηεηα. Αλ απφ ηα δειηία θαηξνχ ελεκεξσζνχκε γηα 

βξνρνπηψζεηο ή θαηαηγίδεο, ηφηε απνθεχγνπκε λα κεηαθηλεζνχκε. Αλ 

ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο κεηαθίλεζεο, απνθεχγνπκε ηνπο θαηεθνξηθνχο 

δξφκνπο. Αλ κέλνπκε ζε ππφγεην θαη δνχκε ηα λεξά ηεο βξνρήο λα 

απμάλνληαη ζην δξφκν έμσ απφ ην ζπίηη καο, πξέπεη λα κεηαθεξζνχκε ζε 

αζθαιέο κέξνο. 
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Πνιιέο θαη κεγάιεο _____________________ λεξνχ πνπ ζρεκαηίδνπλ 

ζχλλεθα πξνθαινχλ ηε βξνρή. Ζ βξνρή κπνξεί λα είλαη 

_____________________ δσήο αιιά πξνθαιεί θαη 

_____________________ . Όηαλ ε βξνρή είλαη νξκεηηθή ζρεκαηίδνληαη 

____________________ θαη _____________________ ζπίηηα. Γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε ηε βξνρή ρξεηαδφκαζηε _______________________ θαη 

νκπξέια. Να κελ θξαηάκε βξεγκέλα ξνχρα πάλσ καο, λα απνθεχγνπκε 

ηηο ______________________ θαη ηα _______________________ . 

Πξέπεη λα νδεγνχκε κε _______________________  ηαρχηεηα. Γηαηί ε 

βξνρή κεηψλεη ηελ ________________________ θαη νη δξφκνη γιηζηξνχλ. 
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Σεζη επίδοζηρ ζσεηικά με ηην έννοια ηος ζειζμού 

Όλνκα_________________________________________________ 

 

 

ΔΗΜΟ 

 

Οη ζεηζκνί πξνθαινχλ απνξία θαη ηξφκν ζηνπο αλζξψπνπο. ρεδφλ πάληα 

γίλνληαη απξνεηδνπνίεηα. Δθδειψλνληαη σο ηζρπξέο δνλήζεηο ηνπ 

εδάθνπο πνπ πξνθαινχλ δεκηέο ζε θηίξηα γέθπξεο θαη δξφκνπο. Οη 

ζεηζκνί νθείινληαη ζε κεηαβνιέο ζην αλψηεξν εζσηεξηθφ ζηξψκα ηεο γεο 

πνπ ιέγεηαη θινηφο. Ο θινηφο απνηειείηαη απφ κεγάιεο πιάθεο πνπ 

θηλνχληαη. Οη θηλήζεηο απηέο γίλνληαη ηφζν αξγά πνπ πνιιέο θνξέο δελ ηηο 

θαηαιαβαίλνπκε. Οη πιάθεο πιεζηάδνπλ ή απνκαθξχλνληαη ε κία απφ ηελ 

άιιε. Καζψο πιεζηάδνπλ ζπγθξνχνληαη. Σφηε γίλεηαη ζεηζκφο. Όηαλ ν 

ζεηζκφο είλαη δπλαηφο πνιιά θηίξηα θαηαξξένπλ. Μεξηθέο θνξέο 

πξνθαινχληαη ππξθαγηέο. πρλά νη ππξνζβέζηεο δελ κπνξνχλ λα ηηο 

ζβήζνπλ επεηδή έρνπλ ζπάζεη θαη νη ζσιήλεο ηνπ λεξνχ. Γη‟ απηφ 

παίξλνπκε κέηξα πξνζηαζίαο. Οη επηζηήκνλεο πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηνπο ζεηζκνχο. Αθφκα φκσο δελ ην έρνπλ θαηαθέξεη κε 

αθξίβεηα. Γη‟ απηφ ππάξρεη λνκνζεζία θαηαζθεπήο «αληηζεηζκηθψλ» 

θηηξίσλ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη λα θάλνπκε ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Αλ 

είκαζηε έμσ ζα πξέπεη λα κείλνπκε καθξηά απφ θηίξηα δέληξα ή φηη άιιν 

ζα κπνξνχζε λα πέζεη θαη λα καο ρηππήζεη. Πξέπεη λα πεγαίλνπκε ζε 

αλνηθηνχο ρψξνπο πνπ δελ θηλδπλεχνπκε. Αλ είκαζηε κέζα ζην ζπίηη 

κπνξνχκε λα κπνχκε θάησ απφ έλα ηξαπέδη ή έλα θξεβάηη. Αλ είκαζηε 

ζην ζρνιείν ζα πξέπεη ακέζσο λα κπνχκε θάησ απφ ην ζξαλίν. Αθνχκε 

ηηο νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ. Πνηέ δελ βγαίλνπκε ζε κπαιθφληα νχηε 

παίξλνπκε ην αζαλζέξ. 
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Οη ζεηζκνί πξνθαινχληαη απφ θηλήζεηο ζην ____________________ ηεο 

γεο. Δθδειψλνληαη κε ____________________ ηνπ εδάθνπο πνπ φηαλ 

είλαη πνιχ ηζρπξέο πξνθαινχλ κεγάιεο ____________________ . Γη απηφ 

θηηάρλνπκε ___________________  θηίξηα, θαη παίξλνπκε 

____________________ πξνζηαζίαο. Όηαλ γίλεηαη έλαο ζεηζκφο κέλνπκε 

ζε αλνηρηνχο ρψξνπο καθξηά απφ ____________________ δέληξα ή 

νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα καο ______________________ . Αλ 

είκαζηε κέζα ζην ζπίηη πξνζηαηεπφκαζηε θάησ απφ 

______________________ ή θξεβάηη, θη αλ είκαζηε ζην ζρνιείν θάησ 

απφ _______________________ . Γελ κπαίλνπκε ζε αζαλζέξ ή 

βγαίλνπκε ζε ______________________  .  
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Σεζη επίδοζηρ ζσεηικά με ηην έννοια ηηρ ηλιακήρ ακηινοβολίαρ 

Όνομα_____________________________________________________ 

 

Ζλιακή Ακηινοβολία 

Ο ήιηνο καο πξνζθέξεη πνιιά αγαζά θαη είλαη «ν θίινο» ησλ 

νξγαληζκψλ. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη ερζξφο καο. 

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ κέλνπκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηεζεηκέλνη 

ζην θσο ηνπ, δειαδή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ρσξίο λα παίξλνπκε ηα 

θαηάιιεια κέηξα. Γηαηί ν ήιηνο ζηέιλεη θαη αθηηλνβνιία, πνπ ιέγεηαη 

ππεξηψδεο. Απηή είλαη βιαβεξή γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο άιινπο 

νξγαληζκνχο. Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία πξνμελεί εγθαχκαηα, πξνζβάιιεη 

ηα κάηηα θαη δεκηνπξγεί ηελ αξξψζηηα πνπ ιέγεηαη θαηαξξάθηεο. Δπίζεο 

πξνθαιεί κία κνξθή θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο, πνπ ιέγεηαη κειάλσκα. Απφ 

ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία καο πξνζηαηεχεη ε αηκφζθαηξα. ε κεγάιν 

χςνο ηεο αηκφζθαηξαο βξίζθεηαη ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο, κία νπζία απφ 

νμπγφλν. Σν ζηξψκα ηνπ φδνληνο απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Έηζη κφλν έλα κέξνο ηεο θηάλεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο. Σειεπηαία φκσο, έρεη αξαηψζεη απηφ ην ζηξψκα ηεο 

αηκφζθαηξαο πνπ καο πξνζηαηεχεη. Έρεη δεκηνπξγεζεί απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη ε ηξχπα ηνπ φδνληνο. Έηζη ν ήιηνο «θαίεη» πεξηζζφηεξν θαη 

καο βιάπηεη αλ δελ πάξνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα. Ση πξέπεη ινηπφλ λα 

θάλνπκε γηα λα πξνζηαηεπηνχκε απφ ηηο βιαβεξέο αθηίλεο;  Γελ πξέπεη λα 

κέλνπκε εθηεζεηκέλνη ζηνλ ήιην ηδηαίηεξα κεηαμχ 10 ην πξσί θαη 4 ην 

κεζεκέξη. Να πξνζέρνπκε ηδηαίηεξα αλ έρνπκε αλνηρηφρξσκν δέξκα γηαηί 

«θαηγφκαζηε» εχθνια απφ ηνλ ήιην. Να θνξάκε ζθνχξα γπαιηά γηα λα 

πξνζηαηεχνπκε ηα κάηηα καο. Να ρξεζηκνπνηνχκε αληειηαθφ κε πςειφ 

δείθηε πξνζηαζίαο, αθφκα θαη φηαλ έρεη ειαθξηά ζπλλεθηά. Μεγάιε 

ζεκαζία έρεη λα αιείθνπκε κε αληειηαθφ ην ζψκα καο κηζή ψξα πξηλ 

βγνχκε ζηνλ ήιην. Σν αληειηαθφ δελ πξνζηαηεχεη πάλσ απφ 2 ψξεο, γη‟ 

απηφ πξέπεη λα βάδνπκε θάζε δχν ψξεο. Να θνξάκε θαπέιν, καθξηά 

καλίθηα θαη παληειφληα φηαλ είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηνλ ήιην. Ηδηαίηεξα 

επαίζζεηα ζηηο βιαβεξέο αθηηλνβνιίεο είλαη ηα παηδηά, γη απηφ δελ πξέπεη 

λα κέλνπλ ζηνλ ήιην ρσξίο πξνζηαζία. Σν λα θαζφκαζηε θάησ απφ ζθηά 

ιίγν καο πξνζηαηεχεη απφ ηελ αθηηλνβνιία. Ζ αλάθιαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο απφ ηελ άκκν θαη ην λεξφ είλαη εμ‟ ίζνπ επηθίλδπλε. 
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Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα γίλεη __________________ γηα ηνλ 

άλζξσπν. Δίλαη ε _____________________  αθηηλνβνιία πνπ πξνμελεί 

____________________ ζηα κάηηα θαη _____________________  ζην 

δέξκα. Όκσο ην ζηξψκα ηνπ ____________________  ζηελ αηκφζθαηξα 

καο πξνζηαηεχεη. Δπεηδή απηφ ηειεπηαία έρεη ____________________ , ε 

πξνζηαζία έρεη κεησζεί θαη ν ήιηνο καο πξνμελεί κεγαιχηεξεο βιάβεο. Γη 

απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ____________________ πξηλ εθηεζνχκε 

ζηνλ ήιην, θαζψο θαη γπαιηά, θαπέιν, καθξηά καλίθηα θαη παληειφληα. 

Πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά θαη νη άλζξσπνη κε 

____________________ δέξκα. Γε κέλνπκε ______________________ 

ζηνλ ήιην κεηαμχ 10 ην πξσί θαη 4 ην κεζεκέξη. Ζ 

_______________________ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ άκκν θαη 

ην λεξφ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε.    
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Δπυηημαηολόγιο απότευν ζςμμεηεσόνηυν για ηη παπέμβαζη με ηον 

τηθιακό-κειμενικό εννοιολογικό σάπηη ζηην έννοια ηος ζειζμού 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. Hδιδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ζ απόκπιζη ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ 

από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο ηπόπορ παποςζίαζηρ ηυν εννοιών μέζα από ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιερ είναι οι 

ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, η διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος θαίνεηαι εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ  ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να ζςμπληπώζυ ηον εννοιολογικό σάπηη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη ήηαν  καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλίαρ με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι με ηη σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 
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Δπυηημαηολόγιο απότευν ζςμμεηεσόνηυν για ηη παπέμβαζη με ηον 

τηθιακό- κειμενικό εννοιολογικό σάπηη ζηην έννοια ηηρ βποσήρ 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηη βποσή.  

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ζ απόκπιζη ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ 

από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο ηπόπορ παποςζίαζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιερ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, η διδαζκαλία με ηον εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα 

μέηπα πποζηαζίαρ από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ σπήζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη  μος θάνηκαν σπήζιμερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος ήηαν εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ για ηη ζςμπλήπυζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να ζςμπληπώζυ ηον εννοιολογικό σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ δπαζηηπιόηηηα  με ηον εννοιολογικό σάπηη ήηαν καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλία με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ διδαζκαλία με σπήζη ηος εννοιολογικό σάπηη έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα  κάθε μάθημα να γίνεηαι με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ  ε. πκθσλψ απφιπηα 
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Δπυηημαηολόγιο απότευν ζςμμεηεσόνηυν για ηη παπέμβαζη με ηον 

τηθιακό- κειμενικό εννοιολογικό σάπηη ζηην έννοια ηηρ ηλιακήρ 

ακηινοβολίαρ 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. Hδιδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

     α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ζ απόκπιζη ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ 

από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο ηπόπορ παποςζίαζηρ ηυν εννοιών μέζα από ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιερ είναι οι 

ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, η διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος θαίνεηαι εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ  ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να ζςμπληπώζυ ηον εννοιολογικό σάπηη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη ήηαν  καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλίαρ με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι με ηη σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 



143 
 

Δπυηημαηολόγιο απότευν ζςμμεηεσόνηυν για ηη παπέμβαζη με ηον 

πολςμεζικό εννοιολογικό σάπηη ζηην έννοια ηος ζειζμού 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. O εννοιολογικόρ σάπηηρ με εικόνερ και βίνηεο με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ζ απόκπιζη ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ 

από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με εικόνερ και βίνηεο με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ζ  αναπαπάζηαζη κάποιυν εννοιών με εικόνα και βίνηεο ζηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να καηανοήζυ 

καλύηεπα αςηέρ ηιρ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, η διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος θαίνεηαι εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ  ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να ζςμπληπώζυ ηον εννοιολογικό σάπηη και να αναηπέξυ ζηιρ εικόνερ και ηα βίνηεο 

πος πεπιέσει. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη ήηαν  καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε η διδαζκαλία με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη με εικόνερ και βίνηεο. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με εικόνερ και βίνηεο μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με εικόνερ και βίνηεο  έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι με ηη σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη πος πεπιέσει εικόνερ και βίνηεο. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 



144 
 

Δπυηημαηολόγιο απότευν ζςμμεηεσόνηυν για ηη παπέμβαζη με ηον 

πολςμεζικό εννοιολογικό σάπηη ζηην έννοια ηηρ βποσήρ 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. O εννοιολογικόρ σάπηηρ με εικόνερ και βίνηεο με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ζ απόκπιζη ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ 

από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με εικόνερ και βίνηεο με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ζ  αναπαπάζηαζη κάποιυν εννοιών με εικόνα και βίνηεο ζηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να καηανοήζυ 

καλύηεπα αςηέρ ηιρ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, η διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος θαίνεηαι εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ  ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να ζςμπληπώζυ ηον εννοιολογικό σάπηη και να αναηπέξυ ζηιρ εικόνερ και ηα βίνηεο 

πος πεπιέσει. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη ήηαν  καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλίαρ με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη με εικόνερ και βίνηεο. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με εικόνερ και βίνηεο μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με εικόνερ και βίνηεο  έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι με ηη σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη πος πεπιέσει εικόνερ και βίνηεο. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 
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Δπυηημαηολόγιο απότευν ζςμμεηεσόνηυν για ηη παπέμβαζη με ηον 

πολςμεζικό εννοιολογικό σάπηη ζηην έννοια ηηρ ηλιακήρ ακηινοβολίαρ 
 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. O εννοιολογικόρ σάπηηρ με εικόνερ και βίνηεο με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή ακηινοβολία 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ζ απόκπιζη ηος εννοιολογικού σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ 

από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο εννοιολογικόρ σάπηηρ με εικόνερ και βίνηεο με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ζ  αναπαπάζηαζη κάποιυν εννοιών με εικόνα και βίνηεο ζηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να καηανοήζυ 

καλύηεπα αςηέρ ηιρ έννοιερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, η διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος θαίνεηαι εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ  ζςμπλήπυζηρ ηος εννοιολογικού σάπηη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να ζςμπληπώζυ ηον εννοιολογικό σάπηη και να αναηπέξυ ζηιρ εικόνερ και ηα βίνηεο 

πος πεπιέσει. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη ήηαν  καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε η διδαζκαλία με σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη με εικόνερ και βίνηεο. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με εικόνερ και βίνηεο μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ διδαζκαλία με ηον εννοιολογικό σάπηη με εικόνερ και βίνηεο  έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι με ηη σπήζη ηος εννοιολογικού σάπηη πος πεπιέσει εικόνερ και βίνηεο. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 
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Δπυηημαηολόγιο απότευν ηυν ζςμμεηεσόνηυν για ηη ζςμβαηική 

διδαζκαλία ζηην έννοια ηος ζειζμού 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. Ζ διδαζκαλία με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό  

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ο εκπαιδεςηικόρ με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο διάλογορ με ηο δάζκαλο  με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηο 

ζειζμό 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ζ διδαζκαλία με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, ο ηπόπορ αλληλεπίδπαζηρ μέζα ζηη ηάξη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηο ζειζμό 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ καηά ηη διδαζκαλία  μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος ήηαν εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ πος μος δόθηκαν καηά ηη διδαζκαλία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να καηαλάβυ ηα μέηπα πποζηαζίαρ για ηο ζειζμό 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία είναι καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλίαρ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ ζςμμεηοσή μος ζηη διδαζκαλία  έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι  με ηον ίδιο ηπόπο . 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 
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Δπυηημαηολόγιο απότευν ηυν ζςμμεηεσόνηυν για ηη ζςμβαηική 

διδαζκαλία ζηην έννοια ηηρ βποσήρ 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. Ζ διδαζκαλία με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηη βποσή.  

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ο εκπαιδεςηικόρ με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο διάλογορ με ηο δάζκαλο  με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηη 

βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ζ διδαζκαλία με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, ο ηπόπορ αλληλεπίδπαζηρ μέζα ζηη ηάξη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ καηά ηη διδαζκαλία  μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος ήηαν εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ πος μος δόθηκαν καηά ηη διδαζκαλία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να καηαλάβυ ηα μέηπα πποζηαζίαρ για ηη βποσή. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία είναι καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλίαρ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ ζςμμεηοσή μος ζηη διδαζκαλία  έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι  με ηον ίδιο ηπόπο . 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 



148 
 

Δπυηημαηολόγιο απότευν ηυν ζςμμεηεσόνηυν για ηη ζςμβαηική 

διδαζκαλία ζηην έννοια ηηρ ηλιακήρ ακηινοβολίαρ 

 

εκείσζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί.  

Μάθηζη  

1. Ζ διδαζκαλία με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή 

ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Ο εκπαιδεςηικόρ με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή 

ακηινοβολία 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Ο διάλογορ με ηο δάζκαλο  με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ από ηην 

ηλιακή ακηινοβολία 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Ζ διδαζκαλία με βοήθηζε να διδασθώ νέερ έννοιερ 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

5. ςνολικά, ο ηπόπορ αλληλεπίδπαζηρ μέζα ζηη ηάξη με βοήθηζε να μάθυ ποιέρ είναι οι ζςνέπειερ και ηα μέηπα 

πποζηαζίαρ από ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

σεδίαζη 

6. Οι οδηγίερ καηά ηη διδαζκαλία  μος θάνηκαν εύκολερ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

7. Μος ήηαν εύκολο να ακολοςθήζυ ηιρ οδηγίερ πος μος δόθηκαν καηά ηη διδαζκαλία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

8. Μος θαίνεηαι εύκολο να καηαλάβυ ηα μέηπα πποζηαζίαρ για ηην ηλιακή ακηινοβολία. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

9. Ζ διδαζκαλία είναι καλά οπγανυμένη 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

Δμπλοκή 

10. Μος άπεζε ηο θέμα ηηρ διδαζκαλίαρ. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Ζ διδαζκαλία μος έδυζε κίνηηπο για μάθηζη. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Ζ ζςμμεηοσή μος ζηη διδαζκαλία  έκανε ηη μάθηζη διαζκεδαζηική. 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Θα ήθελα κάθε μάθημα να γίνεηαι  με ηον ίδιο ηπόπο . 

α. Γηαθσλψ απφιπηα β. Γηαθσλψ  γ. Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ  δ. πκθσλψ ε. πκθσλψ απφιπηα 
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Παπαδείγμαηα ηυν εννοιολογικών σαπηών ζε εικόνερ 

 

Εικόνα 1. Κειμενικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Μακαίνω για τθ βροχι" 

 

 

Εικόνα 2. Κειμενικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Προςτατεφομαι από τθ βροχι" 
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Εικόνα 3. Κειμενικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Μακαίνω για τθν θλιακι ακτινοβολία" 

 

 

Εικόνα 4. Κειμενικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ " Προςτατεφομαι από τθν θλιακι ακτινοβολία" 



151 
 

 

 

Εικόνα 5. Κειμενικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Μακαίνω για το ςειςμό" 

 

 

Εικόνα 6. Κειμενικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Προςτατεφομαι από το ςειςμοφσ" 
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Εικόνα 7. Πολυμεςικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ " Μακαίνω για τθ βροχι" 

 

 

Εικόνα 8. Στιγμιότυπο από το βίντεο για τθν  ζννοια "Χείμαρροι" 
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Δηθφλα 9. Δηθφλα γηα ηελ έλλνηα «Πιεκκπξηζκέλα ζπίηηα» 

 

Εικόνα 10. Πολυμεςικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Προςτατεφομαι από τθ βροχι" 
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Εικόνα 11. Διαδραςτικι εφαρμογι για τθν ζννοια "Μείωςθ τθσ ορατότθτασ" 

 

 

Εικόνα 12. Πολυμεςικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ " Μακαίνω για τθν θλιακι ακτινοβολία" 
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Εικόνα 13. Εικόνα για τθν ζννοια" Υπεριώδθσ ακτινοβολία" 

 

 

Εικόνα 14. Εικόνα για τθν ζννοια "ςτρώμα του όηοντοσ" 
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Εικόνα 15. Εικόνα για τθν ζννοια "Αραίωςθ ςτρώματοσ του όηοντοσ" 

 

 

Εικόνα 16. Εικόνα για τθν ζννοια " Μελάνωμα" 
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Εικόνα 17.  Συμπλθρωματικι εικόνα για τθν ζννοια "Μελάνωμα" 

 

 

Εικόνα 18. Εικόνα για τθν ζννοια «Καταρράκτθσ» 
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Εικόνα 19. Πολυμεςικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ "Προςτατεφομαι από τθν θλιακι 
ακτινοβολία" 

 

 

Εικόνα 20. Εικόνα για τθν ζννοια " Ανάκλαςθ των ακτινών" 
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Εικόνα 21. Διαδραςτικι εφαρμογι για τα μζτρα προςταςίασ από τθν θλιακι ακτινοβολία 

 

 

Εικόνα 22. Πολυμεςικόσ χάρτθσ " Μακαίνω για το ςειςμό" 
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Εικόνα 23. Στιγμιότυπο απο βίντεο ςχετικά με τθν ζννοια "Φλοιόσ τθσ Γθσ" 

 

 

Εικόνα 24. Στιγμιότυπο από βίντεο ςχετικά με τθν ζννοια " Δονιςεισ του εδάφουσ" 
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Εικόνα 25. Στιγμιότυπο από βίντεο ςχετικά με τθν ζννοια "Αντιςειςμικά κτιρια" 

 

 

Εικόνα 26. Πολυμεςικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ " Προςτατεφομαι από τουσ ςειςμοφσ" 
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Εικόνα 27. Εικόνα ςχετικά με τθ προςταςία μασ από αντικείμενα που τραυματίηουν 

 


