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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι τα Μαθησιακά Αντικείμενα (Learning Objects). 

Στόχος της είναι η διερεύνηση της επίδρασης των Μαθησιακών Αντικειμένων στα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η 

αξιολόγηση αυτών από τους μαθητές από άποψη ποιότητας, εμπλοκής και μάθησης. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων πραγματοποιήθηκε μια πειραματική μελέτη για 

να συγκρίνει τις επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα για τα μέτρα αντιμετώπισης του 

σεισμού με και χωρίς τη χρήση Μαθησιακών Αντικειμένων. Η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 

και το δείγμα ήταν 39 μαθητές ΣΤ’ τάξης δύο σχολείων της πόλης των Ιωαννίνων. Η 

αξιολόγηση των Μαθησιακών Αντικειμένων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα. Τα ποσοτικά δεδομένα που 

προέκυψαν και από τις δύο περιπτώσεις αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικής και 

επαγωγικής στατιστικής. 

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των δύο ομάδων. Επίσης, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 

αξιολόγησαν θετικά τα Μαθησιακά Αντικείμενα της μελέτης και βρέθηκε θετική 

σχέση μεταξύ των παραγόντων μάθηση, ποιότητα και εμπλοκή. Ακόμη, θετική σχέση 

βρέθηκε και μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της άνεσης στη χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει το συμπέρασμα ότι η δυναμική των 

Μαθησιακών Αντικείμενων ως εκπαιδευτική τεχνολογία είναι μεγάλη, αλλά η χρήση 

τους στο σχολικό πλαίσιο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό.  

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Αντικείμενα, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Εμπειρική 

Μελέτη, Αξιολόγηση 
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ABSTRACT 

The subject of this study is the Learning Objects. The aim is to investigate the effect 

of Learning Objects on the performance of primary school students and the students’ 

evaluation of them in terms of learning, quality and engagement. 

To achieve these goals an experimental study was performed to compare the 

performance of students in the lesson on measures to deal with earthquakes with and 

without the use of learning objects. Data collection took place during the spring 

semester of the academic year 2013-2014 and the sample was 39 students of sixth 

grade from two schools of the city of Ioannina. The evaluation of the Learning 

Objects held during the teaching intervention in the experimental group. The 

quantitative data obtained from both cases were analyzed using descriptive and 

inferential statistics. 

The findings of the study showed that there was not a difference in learning results 

between the two groups. Also, students in the experimental group evaluated positively 

the Learning Objects of the study and a positive correlation among the factors 

learning, quality and engagement was identified. Furthermore, a positive correlation 

between performance and comfort in using computer games was detected. 

From the results of the study it can be concluded that the dynamics of Learning 

Objects as instructional technology are great, but their use in school context requires 

careful planning. 

Keywords: Learning Objects, Performance, Empirical Study, Evaluation 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη δεκαετία του 1980, το εκπαιδευτικό λογισμικό ήταν τυπικά μια μονολιθική 

εφαρμογή, πλούσια σε πολυμέσα, που αναπτύχθηκε για να ταιριάζει σε μια 

συγκεκριμένη ανάγκη (Schibeci, Lake, Phillips, Lowe, Cummings & Miller, 2006). 

Στη μηχανική λογισμικού, μια μονολιθική εφαρμογή περιγράφει μια εφαρμογή 

λογισμικού που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να αναλυθεί σε 

μια σειρά από συστατικά που μπορούν να αναμιχθούν και να συνδυαστούν σε μια 

ποικιλία από συνθέσεις. Για το λόγο αυτό, η προσαρμογή του υλικού αυτών των 

εφαρμογών σε άλλους σκοπούς και η ενημέρωσή (update) του ήταν πολύ ακριβή 

(Schibeci et al., 2006).  

Με την έλευση του Παγκόσμιου Ιστού στα τέλη της δεκαετίας του 1980, κατέστη 

δυνατή η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο διαδίκτυο, το οποίο 

ήταν πλούσιο σε πολυμέσα, ευπροσάρμοστο και με μικρό κόστος δημιουργίας 

(Schibeci et al., 2006). Τέτοιου είδους εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελούν τα 

Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ), τα οποία στις αρχές του 1990 άρχισαν να κερδίζουν 

έδαφος, γεγονός που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην απαίτηση του στρατού των 

ΗΠΑ να παρέχει περιεχόμενο κατάρτισης για το προσωπικό του που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί και να επαναπροσδιοριστεί, ανεξάρτητα από το σύστημα του 

υπολογιστή που χρησιμοποιείται (Schibeci et al., 2006).  

Η έννοια των ΜΑ στηρίζεται στο μοντέλο του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού Object-Oriented Programming (OOP) της επιστήμης των 

υπολογιστών (Wiley, 2002; De Salas & Ellis, 2006). Ο αντικειμενοστραφής 

προγραμματισμός δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία συστατικών, τα οποία 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια χρήσης (Wiley, 2002). 

Τα ΜΑ μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως ανεξάρτητες οντότητες, είτε 

συμπληρωματικά με άλλα ΜΑ (Wiley, 2002; Polsani, 2003). Επίσης, τα ΜΑ 

διαφέρουν σε μέγεθος, στο πεδίο εφαρμογής και στο επίπεδο της διακριτότητας, που 

κυμαίνεται από ένα μικρό κομμάτι διδασκαλίας σε μια σειρά πόρων που 

συνδυάζονται για να παρέχουν μια πιο σύνθετη εμπειρία μάθησης. Ο σχεδιασμός 

εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ΜΑ έγινε η αφετηρία για την προώθηση της 

εξατομικευμένης μάθησης (personalized learning paths) και την αξιοποίηση του 
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εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη πολλαπλών μαθησιακών στόχων (Wiley, 

2002). 

Από την εμφάνισή τους τα ΜΑ προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μελών της 

ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αρχικά, τα ζητήματα που 

απασχόλησαν την ερευνητική κοινότητα αφορούσαν τον καθορισμό ενός ευρέος 

αποδεκτού ορισμού των ΜΑ, το σχεδιασμό τους, τα μεταδεδομένα τους, τα πιθανά 

οφέλη που ενδεχομένως θα έχει η χρήση τους στo πλαίσιο μιας διδασκαλίας, καθώς 

και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τη χρήση τους. Στην πορεία 

διαπιστώθηκε (Sosteric & Hesemeier, 2002; Nurmi & Jaakkola, 2004, 2006; Kay & 

Knaack, 2005, 2007a) ότι ήταν λίγες οι περιπτώσεις που εξέταζαν την επίδραση των 

Μαθησιακών Αντικειμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και αυτές 

αφορούσαν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε σε νέες 

έρευνες που αφορούν τα μαθησιακά αποτελέσματα μαθητών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Kong & Kwok, 2005; Nurmi & Jaakkola, 2006; Akpinar & Simsek, 

2007; Kay & Knaack, 2009; Gurer, 2013). Ωστόσο, οι έρευνες αυτές είναι ακόμη 

περιορισμένες σε αριθμό. 

Αναφορικά, με την Ελλάδα υπάρχει από το 2006 αυξανόμενη ερευνητική 

δραστηριότητα σχετικά με τα ΜΑ. Αυτό που απασχόλησε την ελληνική ερευνητική 

κοινότητα είναι κυρίως θέματα όπως ο ορισμός των ΜΑ (Νικολόπουλος, Πιερρακέας 

& Καμέας, 2011; Βορβυλάς, 2012), ο σχεδιασμός τους ( Μπαλατζάρας & Καπιδάκης, 

2006; Παπανίκου, 2008; Μάμμος, 2011; Βορβυλάς, 2012), η αξιοποίηση των 

Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων (Μπαλατζάρας & Καπιδάκης, 2006; 

Παπανίκου, 2008; Μάμμος, 2011; Ζέρβας, 2014), τα χαρακτηριστικά των ΜΑ 

(Παπανίκου, 2008; Νικολόπουλος, Πιερρακέας & Καμέας, 2011; Δρούζας, 

Κωστόπουλος & Πιντέλας, 2013; Ζέρβας, 2014), τα μεταδεδομένα τους (Παπανίκου, 

2008; Νικολόπουλος, Πιερρακέας & Καμέας, 2011; Κωνσταντίνου, Κουής, Πουλή, 

Μήτρου & Βούλγαρη, 2013; Ζέρβας, 2014) και η επίδρασή τους στα μαθησιακά 

αποτελέσματα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μάμμος, 2011). Παρατηρείται 

ότι και στην Ελλάδα η έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελλιπής. 

Με αφορμή αυτές τις παρατηρήσεις στη βιβλιογραφία, η παρούσα μελέτη εστιάζει 

και επιχειρεί να διερευνήσει την επίδραση των ΜΑ στα μαθησιακά αποτελέσματα 

μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα επιχειρείται η αξιολόγηση των 

ΜΑ από άποψη μάθησης, ποιότητας και εμπλοκής. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται οι όροι με τους οποίους 

γίνεται συνήθως αναφορά στα ΜΑ, μερικοί από τους πιο διαδεδομένους και 

πολυσυζητημένους ορισμούς αυτών και δύο μεταφορές που συχνά χρησιμοποιούνται 

για την εξήγηση τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά τους που απασχολούν τη βιβλιογραφία, καθώς και δύο από τις πιο 

γνωστές τυπολογίες τους, του Wiley (2000) και του Churchill (2007). Ακολουθεί 

εκτενής αναφορά στα μεταδεδομένα και στα Αποθετήρια Μαθησιακών 

Αντικειμένων. Έπειτα παρουσιάζονται τα πιο γνωστά μοντέλα αξιολόγησης με στόχο 

την επιλογή του πιο κατάλληλου για τη μελέτη. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια 

ανασκόπηση ερευνών που εξέτασαν τα ΜΑ στην εκπαιδευτική πράξη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αρχικά ο σκοπός της μελέτης, καθώς και τα 

ερευνητικά ερωτήματα, το σχέδιο έρευνας και το δείγμα. Περιγράφεται αναλυτικά η 

διαδικασία της έρευνας και τα ΜΑ που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και η 

ανάλυση που έγινε στα δεδομένα που προέκυψαν από τα εργαλεία. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την αναφορά στα θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της 

μελέτης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται με παράθεση πινάκων τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των δεδομένων για κάθε ερευνητικό ερώτημα ξεχωριστά.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Αρχικά, για τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και τους παράγοντες που ενδεχομένως την 

επηρέασαν και στη συνέχεια για τις αξιολογήσεις των μαθητών και τους παράγοντες 

που πιθανόν τις επηρέασαν. Ακολουθούν τα συμπεράσματα της μελέτης, οι 

περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Παρόλο που ο όρος ΜΑ έχει εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία εδώ και αρκετά 

χρόνια δεν έχει αποφασιστεί ακόμη κάποιος κοινά αποδεκτός όρος που να τα 

περιγράφει. Ο McGreal (2004) επιχείρησε να καταγράψει τους όρους που 

αναφέρονται στα ΜΑ, όπως είναι γνωστά σήμερα και να τους ταξινομήσει σε 

κατηγορίες. Σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί κανείς να συναντήσει στη βιβλιογραφία τα 

ΜΑ με τους παρακάτω όρους: 

 Asset – Στοιχείο 

 Component – Συστατικό 

 Content object – Αντικείμενο με περιεχόμενο 

 Educational object – Εκπαιδευτικό αντικείμενο 

 Information object – Πληροφορικό αντικείμενο 

 Knowledge object – Γνωστικό αντικείμενο 

 Learning object – Μαθησιακό αντικείμενο 

 Learning resource – Πηγή μάθησης 

 Media object – Μέσον αντικείμενο 

 Raw media element – Ακατέργαστο στοιχείο μέσου 

 RIO (Reusable Information Object) – Επαναχρησιμοποιήσιμο πληροφορικό 

αντικείμενο 

 RLO (Reusable Learning Object) - Επαναχρησιμοποιήσιμο μαθησιακό 

αντικείμενο 

 Unit of learning – Μονάδα μάθησης 

 Unit of study – Μονάδα μελέτης. 

Ο ίδιος εξέτασε τους όρους αυτούς και διαπίστωσε πως παρά τις διαφορές στις 

απόψεις σχετικά με τα ΜΑ, μπορούν να διακριθούν τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες 

κυμαίνονται από το γενικό στο ειδικό. Στην πρώτη κατηγορία, εντάσσονται τα 

αντικείμενα που θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε, στη δεύτερη κατηγορία, τα 

αντικείμενα που θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε ψηφιακό, στην τρίτη, αντικείμενα 

που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη μάθηση και στην τέταρτη, τα αντικείμενα που 
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είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης. Η ταξινόμηση των όρων 

στις κατηγορίες φαίνεται στον πίνακα 1.1. 

Πίνακας 1.1. Ορολογία Ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων (McGreal, 2004) 

1 

 

2 3 4 

Στοιχείο  Αντικείμενο με 

περιεχόμενο 

Εκπαιδευτικό 

αντικείμενο 

Επαναχρησιμοποιήσιμο 

μαθησιακό αντικείμενο 

Συστατικό/ 

Τμήμα 

Πληροφορικό 

αντικείμενο 

Μαθησιακό 

αντικείμενο 

Μονάδα μάθησης 

Πηγή μάθησης Γνωστικό αντικείμενο  Μονάδα μελέτης 

 Media αντικείμενο   

 Ακατέργαστο στοιχείο 

media 

  

 Επαναχρησιμοποιήσιμ

ο πληροφορικό 

αντικείμενο 

  

Τα τελευταία χρόνια, η αναφορά σε αυτά γίνεται, κυρίως, με τη χρήση του όρου 

Learning Objects (Μαθησιακά Αντικείμενα) και ανήκει στην τρίτη κατηγορία που 

περιλαμβάνει τους όρους που αναγνωρίζουν στα ΜΑ την εκπαιδευτική τους φύση. Ο 

ορισμός, ωστόσο, του όρου Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) αποδείχθηκε δύσκολη 

υπόθεση, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός.  

Ένας γενικός ορισμός, που αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία, προέρχεται από έναν 

από τους κορυφαίους οργανισμούς εκπαιδευτικών προτύπων, την Επιτροπή 

Προτύπων Μαθησιακής Τεχνολογίας (Learning Technology Standards Committee) 

του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers). Σύμφωνα με αυτή (LOM, 2000), ένα ΜΑ ορίζεται ως: 

«Οποιαδήποτε οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση και την εκπαίδευση».  

Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, όπως θα φανεί στη συνέχεια, αυτός ο πολύ γενικός 

χαρακτηρισμός των ΜΑ αναδιατυπώνεται στη βιβλιογραφία με πιο συγκεκριμένους 

όρους (Friesen, 2001). 

Ένας άλλος ορισμός, που αναφέρεται εξίσου συχνά στη βιβλιογραφία, είναι αυτός 

του Wiley (2002), ο οποίος ορίζει τα ΜΑ ως: 

«Οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να 

υποστηρίξει τη μάθηση». 
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Ο ορισμός αυτός είναι ελάχιστα πιο περιοριστικός από τον προηγούμενο που δόθηκε 

από την επιτροπή του IEEE, καθώς αναδεικνύει το χαρακτηριστικό της 

επαναχρησιμοποίησης. 

Ο Churchill (2007) θεωρεί ότι είναι απίθανο να υπάρχει κάποιος ορισμός που μπορεί 

να χρησιμεύσει για την ευθυγράμμιση των κοινοτήτων με διαφορετικές προσεγγίσεις 

(όπως π.χ. εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν την παραδοσιακή προσέγγιση 

διδασκαλίας και εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν την κονστρουκτιβιστική 

προσέγγιση ή τους σχεδιαστές εκπαιδευτικών προϊόντων και τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου ως σχεδιαστές μάθησης) γύρω από κάποια κοινή αντίληψη που οδηγεί στην 

πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας. Επίσης, οι Sosteric και Hesemeier (2002) κάνουν 

αναφορά σε ένα άρθρο του Learning Circuits (ASTD, 2002: 3 στο Sosteric & 

Hesemeier, 2002), στο οποίο ο συγγραφέας βρίσκει να υπάρχει διαφορετικός ορισμός 

των ΜΑ για κάθε e-learning επαγγελματία. Κατά τους ίδιους, η δυσκολία εύρεσης 

ενός κοινά αποδεκτού ορισμού έγκειται στο γεγονός, ότι οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί 

είναι πολύ γενικοί, για να έχουν κάποια χρησιμότητα στον προσδιορισμό, στην 

ανάπτυξη και στην κριτική ΜΑ.  

Ερευνητές, όπως οι Friesen (2001), Sicilia και Garcia (2003), Churchill (2007), 

Sosteric και Hesemeier (2002) επιχείρησαν να αξιολογήσουν τους ήδη υπάρχοντες 

ορισμούς (της Επιτροπής Προτύπων Μαθησιακής Τεχνολογίας (LTSC)(LOM, 2000), 

του Quinn και Hobbs (2000), του Polsani (2003), των Hamel και Ryan-Jones (2002) 

και του Wiley (2002) και να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία τους, έτσι ώστε να 

οδηγηθούν σε πιο κατάλληλους.  

Συγκεκριμένα, οι Sicilia και Garcia (2003) εστιάζουν στην ανάπτυξη ΜΑ που 

προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση και που θα πρέπει να δημοσιευτούν σε 

«αποθετήρια εκπαιδευτικών αντικειμένων». Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι χρειάζονται πιο 

ακριβείς ορισμοί από αυτόν της επιτροπής της IEEE και του Wiley (2002). Σε μια 

προσπάθεια τους, οι Sicilia και Garcia (2003) να βρουν ένα κοινά αποδεκτό ορισμό, 

χρησιμοποίησαν ως σημείο εκκίνησης αυτόν που δίνεται από τον Polsani (2003): 

«Ένα Μαθησιακό Αντικείμενο είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μονάδα 

μαθησιακού περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλά εκπαιδευτικά πλαίσια».  
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Αυτός ο ορισμός είναι συνεπής με αυτούς που προτείνονται από τους Sosteric και 

Hesemeier (2002) και Hamel και Ryan - Jones (2002). Ωστόσο, οι Sicilia και Garcia 

(2003) θεωρούν πως θα πρέπει να προστεθούν στον ορισμό αυτό, δύο επιπλέον 

περιορισμοί: α) τα ΜΑ είναι «ψηφιακές οντότητες» (δηλαδή, ψηφιακά αρχεία) και β) 

διαθέτουν ένα σχετικό «αρχείο μεταδεδομένων». 

Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας υιοθετείται ένας πιο 

πρόσφατος ορισμός που έχει προταθεί από μια άλλη ερευνητική ομάδα, αυτή των 

Kay και Knaack (2009). Οι τελευταίοι ορίζουν τα ΜΑ ως: 

«Διαδραστικά εργαλεία βασισμένα στο διαδίκτυο, που υποστηρίζουν τη 

μάθηση συγκεκριμένων εννοιών με τη βελτίωση, την ενίσχυση ή / και την 

καθοδήγηση των γνωστικών διαδικασιών των μαθητών». 

Από τους ίδιους αναγνωρίζεται η ανάγκη του διαδικτύου ως μέσο μεταφοράς και 

διαμοιρασμού των ΜΑ. Επίσης, με τον ορισμό αυτό, δίνεται έμφαση στη χρήση των 

ΜΑ ως μέσα για τη βελτίωση, την ενίσχυση ή / και την καθοδήγηση των γνωστικών 

διαδικασιών των μαθητών.  

Αυτή η πληθώρα ορισμών, οδήγησε τους ερευνητές στην αναζήτηση μεταφορών που 

να εξηγούν την έννοια των ΜΑ. Η πιο γνωστή και πιο συζητημένη είναι η μεταφορά 

με τα LEGOs του Hodgins (2002). Η μεταφορά αυτή προέκυψε στον Hodgins, ενώ 

παρακολουθούσε τα δύο του παιδιά να παίζουν με Legos. Εκείνη τη στιγμή 

παρατήρησε ότι ενώ το ένα προτιμούσε να παίζει ακολουθώντας τις οδηγίες, τις 

κατευθύνσεις με στόχο να πετύχει μια προκαθορισμένη κατασκευή, το άλλο 

προτιμούσε να κατασκευάζει πράγματα με πλήρη ελευθερία και με δημιουργικότητα, 

δηλαδή παρατήρησε ότι συνδύαζαν τα Legos ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και 

τις προσωπικές ανάγκες τους. Σύμφωνα με αυτή τη μεταφορά τα ΜΑ είναι μικρές 

μονάδες που μπορούν να τοποθετηθούν μαζί με πολλούς τρόπους για την παραγωγή 

εξατομικευμένων μαθησιακών εμπειριών (Hodgins, 2002). Η μεταφορά αυτή του 

Hodgins (2002) έχει συζητηθεί από πολλούς ερευνητές (Nash, 2005; Bennett & 

McGee, 2005; Chenail, 2004; Retalis, 2003; Muzio, Heins & Mundell, 2002; Smith, 

2004; Parrish, 2004; Wiley, 2000) και έχουν εντοπιστεί κάποιες αδυναμίες της στην 

απόδοση της έννοιας ΜΑ (Wiley, 2000). Κατά τον Wiley (2000), το πρόβλημα με τη 

μεταφορά LEGO είναι ο πιθανός βαθμός στον οποίο θα μπορούσε να ελέγξει και να 
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περιορίσει τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται για τα ΜΑ. Οι ακόλουθες 

ιδιότητες ενός μπλοκ LEGO είναι αυτές που προβλημάτισαν τον Wiley (2000):  

 •Κάθε μπλοκ LEGO μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 

LEGO.  

 •Τα μπλοκ LEGO μπορούν να συναρμολογηθούν με οποιοδήποτε τρόπο 

επιλέξει κάποιος.  

 •Τα μπλοκ LEGO είναι τόσο διασκεδαστικά και απλά που ακόμα και τα 

παιδιά μπορούν να τα συνδυάσουν.  

Αυτές οι ιδιότητες των LEGO, δεν αποτελούν ιδιότητες των ΜΑ και άσκοπα 

περιορίζουν τις απόψεις μερικών ανθρώπων για το τι ένα ΜΑ θα μπορούσε 

ενδεχομένως να είναι και να κάνει.  

Ως εναλλακτική λύση, ο Wiley (2000) πρότεινε μια μεταφορά με τη χρήση της 

μοριακής δομής. Όπως εξήγησε, τα άτομα μπορούν να συνδυαστούν και να 

ανασυνδυαστούν για να σχηματίσουν μόρια. Ωστόσο, εμφανίζουν κατάλληλους 

περιορισμούς που τα LEGOs δεν εμφανίζουν. Όπως και με το εκπαιδευτικό υλικό, τα 

άτομα μπορούν να συνδυαστούν επωφελώς με μόνον έναν περιορισμένο αριθμό 

άλλων τύπων ατόμων. Επιπλέον, οι τρόποι που τα άτομα μπορούν να 

ανασυνδυαστούν μπορούν να προβλεφθούν από τη δική τους εσωτερική δομή 

(αντανακλώντας το εσωτερικό πλαίσιο, το σκοπό και τα άλλα χαρακτηριστικά του 

ΜΑ). 

 

1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Οι ορισμοί που εξετάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα παραπέμπουν σε διάφορα 

χαρακτηριστικά που έχουν τα ΜΑ. Ορισμένα από αυτά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

1.2.1. Επαναχρησιμοποίηση (Reusability) 

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός 

ΜΑ (Sicilia & Garcia, 2003; Haughey & Muirhead, 2005; Watson, 2010), αλλά και 

το πιο δύσκολο να προσδιορισθεί (Sicilia & Garcia, 2003), καθώς σχετίζεται κυρίως 

με το διδακτικό σχεδιασμό του ΜΑ και αναφέρεται σε πιθανά και μελλοντικά 

σενάρια χρήσης. Οι McGreal και Roberts (2001) αποδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό 
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σε ένα ΜΑ, όταν αυτό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια. Στο 

σημείο αυτό, η Murphy (2004) προσθέτει ότι θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε διαφορετικά πλαίσια, όπως είναι αυτό καθ’ αυτό, χωρίς αλλαγές.  

Οι λόγοι που κάνουν αυτό το χαρακτηριστικό τόσο σημαντικό είναι κυρίως 

οικονομικοί και εκπαιδευτικοί (Collis & Strijker, 2003). Η επαναχρησιμοποίηση 

αποτελεί τη λύση στο υψηλό κόστος ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τη 

διδασκαλία.  

1.2.2. Βαθμός συσσώρευσης (Granularity) 

Ο βαθμός συσσώρευσης αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό των ΜΑ 

(Wiley, 1999). Υπάρχουν δύο ορισμοί του βαθμού συσσώρευσης. Ο πρώτος 

επικεντρώνεται στα πολυμέσα και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο ΜΑ, ενώ ο 

δεύτερος στο περιεχόμενο των ΜΑ (Wiley & Gibbons, 2000).  

 Κατά τον πρώτο ορισμό, ο βαθμός συσσώρευσης είναι ανάλογος με το πλήθος 

των πολυμέσων σε ένα ΜΑ (LOM, 2000).  

 Κατά τον δεύτερο ορισμό, ο βαθμός συσσώρευσης είναι ανάλογος με το 

μέγεθος του ΜΑ και το πλήθος περιεχομένου που επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένο μαθησιακό πεδίο (Wiley, 2000). 

Σύμφωνα με έρευνες (Harvey, 2005; South & Monson, 2000; Murphy, 2004; Sicilia 

& Garcia, 2003) υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του βαθμού συσσώρευσης και της 

δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι όσο μικρότερο σε μέγεθος 

είναι το ΜΑ και όσο πιο συγκεκριμένο, τόσο πιο πιθανό είναι να 

ξαναχρησιμοποιηθεί. 

1.2.3. Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 

Η διαλειτουργικότητα θεωρείται ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των ΜΑ 

(Murphy, 2004; Friesen, 2001; Oliver, 2001; Smith, 2004; South & Monson, 2000). 

Σύμφωνα με τη Murphy (2004), η οποία υιοθετεί των ορισμό που δίνεται από το 

SCORM project (Friesen, 2001), η διαλειτουργικότητα έχει να κάνει με το 

χαρακτηριστικό ενός ΜΑ να λειτουργεί σε μια ευρεία γκάμα υλικού (hardware), 

λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο, έτσι ώστε 

να μπορεί να χρησιμοποιείται από διαφορετικό κοινό και σε διαφορετικά πλαίσια. 

Ωστόσο, η Smith (2004) προσθέτει στον ορισμό της διαλειτουργικότητας ενός ΜΑ το 
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χαρακτηριστικό να συνδυάζεται με άλλα ΜΑ και δίνει έμφαση στην ύπαρξη 

μεταδεδομένων. Ο Friesen (2001) συμφωνεί με την προσθήκη αυτή της Smith και 

σχολιάζει πως με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί ο συνδυασμός ΜΑ για την 

υλοποίηση ενός μαθήματος. Ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της 

διαλειτουργικότητας και της επαναχρησιμοποίησης, καθώς όσο πιο πολλά στοιχεία 

διαλειτουργικότητας συγκεντρώνει ένα ΜΑ, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες 

να επαναχρησιμοποιηθεί. 

1.2.4. Βιωσιμότητα (Durability) 

Οι McGreal και Roberts (2001) ορίζουν ως βιωσιμότητα το χαρακτηριστικό ενός ΜΑ 

να λειτουργεί χωρίς να επηρεάζεται από τις αλλαγές της τεχνολογίας. Κατά τους 

ίδιους είναι σημαντικό να μπορεί το ΜΑ να επαναχρησιμοποιείται χωρίς να 

χρειάζεται επανασχεδιασμό. Η βιωσιμότητα ενός ΜΑ, επίσης, αυξάνει τις 

πιθανότητες επαναχρησιμοποίησής του. 

1.2.5. Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Οι Sicilia και Garcia (2003) ορίζουν την προσβασιμότητα ως τη δυνατότητα να 

μπορεί να αναζητηθεί και να εντοπιστεί ένα ΜΑ από απομακρυσμένη περιοχή. Η 

παρουσία ενός κατάλληλου αρχείου μεταδεδομένων διευκολύνει τη διαδικασία της 

αναζήτησης και του εντοπισμού (Sicilia & Garcia, 2003). Οι Haughey και Muirhead 

(2005), αλλά και η Smith (2004) χρησιμοποιούν την προσβασιμότητα με την έννοια 

του χειρισμού ενός ΜΑ και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Συγκεκριμένα, οι Haughey και Muirhead (2005) θεωρούν ότι οι σχεδιαστές των ΜΑ 

θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τέτοιες περιπτώσεις και να χρησιμοποιούν 

εναλλακτικές συσκευές εισόδου, όπως πληκτρολόγια, αντί να στηρίζονται 

αποκλειστικά και μόνο το ποντίκι, ή την πλοήγηση σε οθόνες χρησιμοποιώντας το 

πλήκτρο tab, ή τη δυνατότητα κάποιος να ακούει αντί να διαβάζει τις οδηγίες. 

1.2.6. Aνακαλυψιμότητα (Discoverability) 

Κατά τους McGreal και Roberts (2001) όταν ένα ΜΑ μπορεί να εντοπιστεί εύκολα με 

τη χρήση απλών και κατανοητών λέξεων κλειδιά, χαρακτηρίζεται ως ανακαλύψιμο-

ανιχνεύσιμο. Συχνά το χαρακτηριστικό αυτό συγχέεται με την προσβασιμότητα, η 

οποία έχει να κάνει κυρίως με την πρόσβαση μέσω διαδικτύου και δεν αφορά τις 

λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση ενός ΜΑ (McGreal & 
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Roberts, 2001). Στο χαρακτηριστικό αυτό, όπως και στο προηγούμενο, σημαντικό 

ρόλο παίζει η παρουσία ενός κατάλληλου αρχείου μεταδεδομένων (Friesen, 2001).  

1.2.7. Προσαρμοστικότητα (Adaptability) 

Οι McGreal και Roberts (2001) συμφωνούν με τους Nurmi και Jaakkola (2006) και 

ορίζουν ως προσαρμοστικότητα ενός ΜΑ, τη δυνατότητα που προσφέρει για 

εξατομικευμένη μάθηση, δηλαδή την προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκάστοτε 

ατομικές και περιστασιακές ανάγκες του μαθητή. Ακόμη, οι Nurmi και Jaakkola 

(2006) προσθέτουν ότι οι ανάγκες των ατόμων απαιτούν τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου και του σχεδιασμού των ΜΑ, έτσι ώστε αυτά να υποστηρίζουν μια 

προσέγγιση, η οποία αναφέρεται στην προσαρμογή της μάθησης, όταν αυτή 

χρειάζεται. 

1.2.8. Διαχειρισιμότητα (Manageability) 

Για να έχει κάποιο ΜΑ το χαρακτηριστικό της διαχειρισιμότητας, θα πρέπει, 

σύμφωνα με τους Hamel και Ryan-Jones (2002), να μπορεί να ενημερωθεί, να 

αναθεωρηθεί και να συνδυαστεί για διάφορους σκοπούς. Οι McGreal και Roberts 

(2001) προσθέτουν ότι για να θεωρείται ένα ΜΑ διαχειρίσιμο, θα πρέπει να μπορεί 

κανείς να βρει, να τοποθετήσει, να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει τα διάφορα 

στοιχεία που το απαρτίζουν, όπως τα πολυμέσα και τα μεταδεδομένα. 

 

1.3. ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διάφοροι τύποι ΜΑ που έχουν αναγνωριστεί 

στην ξένη βιβλιογραφία. Δύο είναι οι βασικές τυπολογίες που έχουν αναπτυχθεί: α) 

του Wiley (2000) και β) του Churchill (2007).  

Σύμφωνα με τον Wiley (2000), τα ΜΑ έχουν ορισμένες ιδιότητες. Ο τύπος των 

στοιχείων (όπως μια απλή εικόνα, ένα ψηφιακό βίντεο, μια ιστοσελίδα) που 

περιλαμβάνει ένα ΜΑ και η ποσότητα αυτών των στοιχείων είναι τέτοιες ιδιότητες. 

Στο κάθε ΜΑ, όμως, παρουσιάζονται σε διαφορετικό βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο, 

γεγονός που κάνει ένα ΜΑ διαφορετικό από ένα άλλο (Wiley, 2000). Η ακόλουθη 

ταξινόμηση περιλαμβάνει πέντε τύπους ΜΑ (Wiley, 2000): 

 Θεμελιώδες ΜΑ (Fundamental): Μια μεμονωμένη ψηφιακή πηγή (π.χ. η 

εικόνα JPEG ενός χεριού που παίζει μια συγχορδία στο πιάνο) που 
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χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ή ως απεικόνιση μιας κατάστασης ή ενός 

φαινομένου για καλύτερη κατανόηση. 

 Σύνθετο-κλειστό ΜΑ (Combined-closed): Ένας μικρός αριθμός ψηφιακών 

πηγών που συνδυάζονται και τοποθετούνται σε χρονική σειρά (π.χ. ένα video 

clip με εικόνες ενός χεριού να παίζει τη συγχορδία και παράλληλα να 

ακούγεται ο ήχος της), χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (ή 

έστω η επαναχρησιμοποίηση να είναι πολύ δύσκολη διαδικασία) κάθε 

ψηφιακής πηγής ξεχωριστά από το σύνολο. 

 Σύνθετο-ανοιχτό ΜΑ (Combined-open): Ένας μικρός αριθμός ψηφιακών 

πηγών που συνδυάζονται και τοποθετούνται σε πραγματικό χρόνο από ένα 

υπολογιστή (π.χ. μια ιστοσελίδα δημιουργείται συνδυάζοντας δυναμικά («on 

the fly») ένα κείμενο, μια εικόνα JPEG και ένα φιλμάκι QuickTime) και κάθε 

ξεχωριστή ψηφιακή πηγή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και εκτός συνόλου. 

 Παραγωγικό-παρουσίασης ΜΑ (Generative-presentation): Συνδυασμός 

χαμηλότερου επιπέδου τύπων ΜΑ (θεμελιώδες και σύνθετο-κλειστό) με 

στόχο τη δημιουργία ΜΑ για διδασκαλία, εξάσκηση και τεστ (π.χ. ένα applet 

JAVA που δημιουργεί γραφικά μια μουσική παρτιτούρα και στη συνέχεια 

θέτει ένα σχετικό πρόβλημα στο μαθητή). 

 Παραγωγικό-διδακτικό ΜΑ (Generative-instructional): Συνδυασμός 

τύπων ΜΑ (θεμελιώδες, σύνθετο-κλειστό, παραγωγικό-παρουσίασης) με 

στόχο τη δημιουργία ΜΑ που να βοηθούν τη συγκεκριμενοποίηση 

αφηρημένων διδακτικών στρατηγικών, όπως «θυμάμαι και εκτελώ μια σειρά 

από βήματα» (π.χ. ένα ΜΑ το οποίο δίνει οδηγίες, αλλά και παρέχει εξάσκηση 

για οποιοδήποτε τύπο διαδικασίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τη 

διαδικασία της δημιουργίας μιας συγχορδίας). 

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Wiley (2000), αυτή η τυπολογία δεν είναι αναλυτική 

δεδομένου ότι περιλαμβάνει μόνο τους τύπους των ΜΑ που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Άλλοι τύποι ΜΑ που εμποδίζουν ή 

αποτρέπουν ουσιαστικά την επαναχρησιμοποίηση, (π.χ. ένα ολόκληρο ψηφιακό 

εγχειρίδιο η μορφή (format) του οποίου αποτρέπει οποιοδήποτε από τα μεμονωμένα 

μέσα να επαναχρησιμοποιηθεί έξω από το πλαίσιο του εγχειριδίου), έχουν σκόπιμα 

αποκλειστεί (Wiley, 2000). 
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Ο Churchill (2007) σχολιάζει την τυπολογία του Wiley (2000) και αναφέρει ότι δεν 

της δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από τους ερευνητές και ότι δεν φαίνεται να έχει 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, ο ίδιος παρατηρεί ότι ενώ ο Wiley ορίζει 

τα ΜΑ ως οτιδήποτε ψηφιακό, στην τυπολογία του φαίνεται να τα εκλαμβάνει ως 

«διδακτικά συστατικά – instructional components».  

Κατά τον Churchill (2007), η ύπαρξη μιας κατάλληλης ταξινόμησης θα συμβάλει 

στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ΜΑ. Συγκεκριμένα, θα 

συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε διάφορους τομείς, όπως στις προσεγγίσεις για 

το σχεδιασμό των ΜΑ, στα ψηφιακά αποθετήρια, στη σχετική έρευνα και θα 

υποστηρίξει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σενάρια διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών (Churchill, 2007). H ταξινόμηση που προτείνει ο Churchill (2007) 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους ΜΑ:  

 αντικείμενα παρουσίασης (presentation objects) 

 αντικείμενα πρακτικής/εξάσκησης (practice objects) 

 εννοιολογικά μοντέλα (conceptual models) 

 αντικείμενα προσομοίωσης (simulation objects) 

 αντικείμενα πληροφόρησης (information objects) 

 πλαισιωμένα αντικείμενα αναπαράστασης (contextual representation objects) 

Οι τρείς πρώτες κατηγορίες προέκυψαν μέσω της επεξεργασίας των διαφόρων 

ορισμών που δόθηκαν στον όρο ΜΑ. Η τέταρτη κατηγορία προέκυψε από μια παλιά 

ταξινόμηση των Alessi και Trollip (1991 στον Churchill, 2007), ενώ οι δύο 

τελευταίες προέκυψαν από τον προβληματισμό του και την εμπειρία του στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών και από τη βιβλιογραφία σχετικά με την 

αναπαράσταση (representation). Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι τύποι, η 

περιγραφή του κάθε τύπου, καθώς και ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. 
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Πίνακας 1.2. Τύποι Μαθησιακών Αντικειμένων (Churchill, 2007) 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Αντικείμενα 

Παρουσίασης 

Πηγές άμεσης διδασκαλίας και 

παρουσίασης πάνω σε ένα θέμα. 

Μια διδακτική ακολουθία για την ταξινόμηση των τριγώνων. 

Αντικείμενα 

Εξάσκησης 

Εξάσκηση και πρακτική με 

ανατροφοδότηση, εκπαιδευτικό παιχνίδι ή 

αναπαράσταση που επιτρέπει την πρακτική 

και την εκμάθηση ορισμένων διαδικασιών. 

Ερώτηση που απαιτεί από ένα μαθητή να χρησιμοποιήσει την αναπαράσταση ενός 

μοιρογνωμονίου για να μετρήσει γωνίες και να απαντήσει σχετικά με την 

αναλογία μεταξύ της βάσης και του ύψους ενός ορθογωνίου τριγώνου. 

Εννοιολογικά 

Μοντέλα 

Αναπαράσταση μιας έννοιας – κλειδί ή 

σχετιζόμενων εννοιών πάνω σε ένα θέμα. 

Αναπαράσταση ενός τριγώνου που επιτρέπει το χειρισμό των παραμέτρων του, με 

αποτέλεσμα να αλλάζει κάθε φορά η μορφή του τριγώνου που εμφανίζεται. 

Υπάρχουν οι αριθμητικές τιμές των μεγεθών των γωνιών και των πλευρών του, 

και εμφανίζεται ένα γράφημα που δείχνει τις αλλαγές στη σχέση μεταξύ των 

πλευρών ή γωνιών. 

Αντικείμενα 

Προσομοίωσης 

Αναπαράσταση κάποιου πραγματικού 

συστήματος ή διαδικασίας. 

Προσομοίωση ενός διαβήτη που επιτρέπει σε ένα μαθητή να σχηματίσει ένα 

γεωμετρικό σχήμα (π.χ. ισόπλευρο τρίγωνο). 

Αντικείμενα 

Πληροφόρησης 

Εμφάνιση πληροφοριών που είναι 

οργανωμένες και αναπαριστούνται με 

λεπτομέρειες. 

Αναπαράσταση που επιτρέπει στους μαθητές να αλλάξουν τις γωνίες και τα 

μεγέθη ενός τριγώνου και, ανάλογα με τη διαμόρφωση, να λαμβάνουν 

πληροφορίες, όπως το είδος του τριγώνου που απεικονίζεται, μια εικόνα που το 

δείχνει στην πραγματική ζωή και μια σύντομη περιγραφή των ιδιοτήτων του. 

Εξειδικευμένα 

Αντικείμενα 

Αναπαράστασης 

Τα δεδομένα που εμφανίζονται, όπως 

προέκυψαν από αναπαράσταση 

πραγματικού φαινομένου. 

Αναπαράσταση που δείχνει πραγματικά παραδείγματα των τριγώνων (π.χ. οροφή 

ενός κτιρίου) και επιτρέπει σε ένα μαθητή να χρησιμοποιήσει την αναπαράσταση 

ενός εργαλείου (π.χ. μεζούρα) για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις 

αυτών των τριγώνων. 
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1.4. ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στην ενότητα του ορισμού αλλά και στην ενότητα των χαρακτηριστικών των ΜΑ 

έγινε αναφορά σε ένα στοιχείο, τα «μεταδεδομένα». Τα μεταδεδομένα παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των ΜΑ, στην τοποθέτησή τους σε αποθετήρια ΜΑ 

και στον εντοπισμό τους σε αυτά.  

Ο Friesen (2001) αναφέρει για τα μεταδεδομένα ότι πρόκειται για «δομημένα 

δεδομένα για τα δεδομένα». Οι McGreal και Roberts (2001), αλλά και οι Richards, 

McGreal & Friesen (2002) ορίζουν τα μεταδεδομένα ως περιγραφές ή ετικέτες που 

περιγράφουν συστηματικά πολλές πτυχές ενός ΜΑ, από τα τεχνολογικά (π.χ. 

μέγεθος, μορφή) μέχρι τα παιδαγωγικά (π.χ. εκπαιδευτική βαθμίδα) χαρακτηριστικά 

του. Η Smith (2004) γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένη και ορίζει τα μεταδεδομένα ως 

ένα «περιτύλιγμα» που καθορίζει τις λεπτομέρειες, όπως το γνωστικό αντικείμενο, 

την εκπαιδευτική βαθμίδα για την οποία το ΜΑ είναι κατάλληλο, τα πνευματικά 

δικαιώματα και τους όρους χρήσης του, το συγγραφέα και τις τεχνικές λεπτομέρειες 

συμβατότητας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η τυποποίηση του τρόπου περιγραφής των ΜΑ, απαιτείται 

η αποδοχή ενός κοινού μοντέλου μεταδεδομένων. Στη βιβλιογραφία, εντοπίζονται 

διάφορα μοντέλα μεταδεδομένων (Friesen, 2001; Namuth et al., 2005). Μερικά από 

τα πιο σημαντικά είναι τα εξής: το IMS Learning Resource Metadata, το Dublin Core 

Metadata Initiative για εφαρμογές βιβλιοθήκης, το SCORM (Shareable Courseware 

Object Reference Model), το Learning Objects Metadata (LOM – 

http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html), το οποίο πρόσφατα εξελίχθηκε σε πρότυπο και 

μάλιστα αποτελεί το πρώτο πρότυπο μαθησιακής τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με το τελευταίο μοντέλο, τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με 

ένα αντικείμενο, φυσικό ή ψηφιακό. Καθώς ο αριθμός των αντικειμένων αυξάνεται 

εκθετικά και οι ανάγκες για την εκμάθηση επεκτείνονται εξίσου δραματικά, η 

έλλειψη πληροφοριών ή μεταδεδομένων σχετικά με τα αντικείμενα τοποθετεί ένα 

κρίσιμο και θεμελιώδες εμπόδιο για την αναζήτηση, διαχείριση και χρήση των ΜΑ. 

Κατά το πρότυπο της IEEE LOM (2002), τα μεταδεδομένα κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες (categories): 
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1) Γενική (General) Κατηγορία: περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες που 

περιγράφουν το ΜΑ (όπως ο τίτλος, η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το 

περιεχόμενό του, η δομή του, κ.λπ.). 

2) Κατηγορία Κύκλος Ζωής (Lifecycle): περιλαμβάνει το ιστορικό δημιουργίας 

και εξέλιξης του ΜΑ, την τρέχουσα κατάστασή του και όσους έχουν 

συμμετάσχει στη δημιουργία του. 

3) Κατηγορία Μετα-μεταδεδομένων (Meta-metadata): περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τα μεταδεδομένα του ΜΑ (όπως ποιος είναι ο συγγραφέας, πότε 

έγινε η εγγραφή των μεταδεδομένων, κ.λπ.). 

4) Τεχνική (Technical) Κατηγορία: περιλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΑ (όπως ο τύπος αρχείου, το μέγεθος, κ.λπ.). 

5) Εκπαιδευτική (Educational) Κατηγορία: περιλαμβάνει τα κύρια εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά του ΜΑ (όπως ο είδος του ΜΑ, το κοινό – στόχο του, κ.λπ.). 

6) Κατηγορία Δικαιωμάτων (Rights): περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα 

και τους όρους χρήσης του ΜΑ. 

7) Κατηγορία Σχέσης (Relation): περιλαμβάνει μια περιγραφή της πιθανής σχέσης 

του ΜΑ με άλλα ΜΑ. 

8) Κατηγορία Σχολιασμού (Annotation): περιλαμβάνει σχόλια, σχετικά με την 

εκπαιδευτική χρήση του ΜΑ και πληροφορίες. 

9) Κατηγορία Ταξινόμησης (Classification): περιλαμβάνει την κατηγορία ενός 

συστήματος ταξινόμησης στην οποία ανήκει το ΜΑ (όπως εννοιολογικός χάρτης, 

προσομοίωση, κ.λπ.). 

 

1.5. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η ύπαρξη ενός αποδεκτού ορισμού 

των ΜΑ και μιας κατάλληλης ταξινόμησής τους συμβάλει στην επίλυση των 

προβλημάτων που σχετίζονται με αυτά και στην περαιτέρω ανάπτυξη τους σε μια 

σειρά από τομείς (Churchill, 2007). Ένας από αυτούς τους τομείς είναι τα 

Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων (ΑΜΑ) – Learning Object Repositories 

(LORs). Ωστόσο, για να αναπτυχθούν τα ΜΑ σε αυτόν τον τομέα χρειάζεται να έχουν 

και τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (όπως να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, 

ανιχνεύσιμα, κ.λπ.) και να περιλαμβάνουν μεταδεδομένα. 
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Για να μπορέσουν, λοιπόν, τα ΜΑ να γίνουν χρήσιμα εργαλεία για τον πληθυσμό – 

στόχο τους (συνήθως μαθητικός πληθυσμός) (Daniel & Mohan, 2004), θα πρέπει 

μόλις κατασκευαστούν και εφόσον πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές, να 

τοποθετηθούν σε συλλογές που είναι εύκολα προσβάσιμες και αναζητήσιμες από το 

συγκεκριμένο πληθυσμό (Namuth et al., 2005). Οι συλλογές αυτές ονομάζονται 

Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων (ΑΜΑ). Μέσα από τα ΑΜΑ, δίνεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται ΜΑ 

με τη βοήθεια των μεταδεδομένων τους (Caws, Friesen & Beaudoin, 2006). Δεν 

επιλέγουν, όμως, όλοι οι σχεδιαστές ΜΑ να τα τοποθετήσουν σε ΑΜΑ και έτσι 

υπάρχουν μεμονωμένα ΜΑ που δεν στεγάζονται σε κάποιο αποθετήριο και είναι πιο 

δύσκολο να εντοπιστούν και να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες (Namuth et al., 

2005). 

Τα ΑΜΑ παρέχουν στους μαθητές πολλά οφέλη, καθώς σύμφωνα με τον Jaakkola 

(2003), μέσα από τη χρήση τους οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε μια ποικιλία 

ΜΑ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν με το δικό τους ρυθμό, όποτε και όπου 

θέλουν. Ακόμη, τα αποθετήρια καθιστούν τη μάθηση πιο οικονομική: αποτρέπουν 

την άσκοπη δημιουργία ΜΑ που ήδη υπάρχουν, επιτρέποντας απεριόριστη 

ανακύκλωση πόρων μέσω του Διαδικτύου (Jaakkola, 2003). Έχει, επίσης, 

αναγνωρισθεί ότι η άμεση πρόσβαση σε έργα άλλων καθιστά ευκολότερο για τα 

άτομα να αξιολογούν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, και βελτιώνει τα 

κίνητρα για μάθηση. Επιπλέον, όταν οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 

τους διαθέσιμους πόρους ως δομικά στοιχεία για τη μάθησή τους, εστιάζουν σε 

μάθηση βαθύτερου επίπεδου και συνεργάζονται μεταξύ τους ευκολότερα (Jaakkola, 

2003). Η μεταξύ τους συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς είναι ο φυσικός 

τρόπος των ανθρώπων να ενεργούν και ωφελεί ιδιαίτερα τις διαδικασίες μάθησης 

(Jaakkola, 2003). 

1.5.1. Κατηγορίες Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων 

Έχουν αναγνωριστεί από τους ερευνητές διάφορες κατηγορίες ΑΜΑ (Downes, 2003; 

Namuth et al., 2005; Vargo, Nesbit, Belfer & Archambault, 2003). Οι Downes (2003) 

και Namuth κ.α. (2005) αναφέρουν δύο βασικές κατηγορίες ΑΜΑ: α) αυτά που 

περιέχουν τα ΜΑ και τα μεταδεδομένα του ΜΑ και β) εκείνα που περιέχουν μόνο τα 

μεταδεδομένα. Στην πρώτη περίπτωση, τα ΑΜΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

εντοπιστεί, αλλά και να χρησιμοποιηθεί το ΜΑ (Downes, 2003). Στη δεύτερη 
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περίπτωση, τα ίδια τα ΜΑ βρίσκονται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία και το ΑΜΑ 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τον εντοπισμό τους (Downes, 2003). Πιο συχνά, 

συναντώνται ΑΜΑ της δεύτερης κατηγορίας (Downes, 2003; Namuth et al., 2005).  

Ο Vargo κ.α. (2003), από την άλλη μεριά, χρησιμοποιεί μία περισσότερη λειτουργική 

κατηγοριοποίηση των ΑΜΑ. Οι κατηγορίες που προτείνει είναι οι εξής: 

 Εμπορικά αποθετήρια, που προσφέρουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και 

σχεδιαστές μαθημάτων. Επί του πρακτέου, περιλαμβάνουν τις ιστοσελίδες των 

εκδοτών-δημιουργών, οι οποίες παρέχουν λίστες με άλλα προτεινόμενα 

σχετικά αντικείμενα διδασκαλίας, όπως παρουσιάσεις, προσομοιώσεις και το 

περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφωμένο για χρήση σε online συστήματα 

διαχείρισης μαθημάτων. 

 Εταιρικά αποθετήρια, που χωρίζονται σε δυο τύπους: α) αυτά που 

συντηρούνται από φορείς του εμπορίου διαδικτυακής μάθησης για να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη των μαθημάτων τους και για να παραδίδουν 

δραστηριότητες και β) αυτά που χρησιμοποιούνται από μεγάλες εταιρείες και 

στρατιωτικές οργανώσεις για να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν το 

προσωπικό τους. 

 Αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, που καθορίζονται συνήθως από 

κοινοπραξίες εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι κεντρικές υποδομές για αυτά, 

συχνά, χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις έρευνας και ανάπτυξης, με ΜΑ 

που δημιουργούνται από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ή από συμμετέχοντα 

ιδρύματα. 

Στη συνέχεια αναφέρονται όσα ΑΜΑ έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία (Churchill, 

2007; Daniel & Mohan, 2004; Nash, 2005; Harvey, 2005; Haughey & Muirhead, 

2005; Duncan, 2003; Smith, 2004; Nesbit, Belfer & Vargo, 2002; Bennett & McGee, 

2005; Caws, Friesen & Beaudoin, 2006; Sosteric & Hesemeier, 2002; Porter, Curry, 

Muirhead & Galan, 2002), καθώς και ένα ελληνικό. Αυτά είναι τα εξής: MERLOT, 

EduSource, LORNET, AESharenet, Wisc-Online, , Alexandria, CAREO, FREE, 

FLORE, CLOE, EOE, ARIADNE, ESCOT, Apple’s Learning Exchange, SMETE, 

POOL, PHOTODENTRO (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ). 

MERLOT Πρόκειται για ένα διεθνές αποθετήριο. Η ανάπτυξη του ανήκει στο 

California State University, ωστόσο σήμερα αποτελεί συνεργατική προσπάθεια μιας 

κοινοπραξίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της διανομής 
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των ΜΑ. Περιέχει ΜΑ για ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, τα οποία είναι δωρεάν και ελεύθερα για κάθε χρήστη. Ακόμη, 

περιλαμβάνει συνδέσεις (links) για ΜΑ, ο αριθμός των οποίων ξεπερνάει τις 40.000, 

και πολλά από αυτά περιλαμβάνουν αξιολογήσεις από συναδέλφους (peer reviews), 

αναθέσεις εργασιών (assignments), και αξιολογήσεις (ratings). http://www.merlot.org 

ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks 

for Europe). Είναι ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα που αναπτύσσει εννοιολογικά πλαίσια και 

εργαλεία για εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση με χρήση των νέων τεχνολογιών 

της πληροφορικής και των επικοινωνιών και με ιδιαίτερη έμφαση στο διαμοιρασμό 

και την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού – ΜΑ. Στα πλαίσια 

του δικτύου αυτού έχουν συναθροιστεί περίπου 830.000 ΜΑ. Χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Παιδείας και 

Επιστημών. Το ARIADNE συγκροτείται από 24 ερευνητικούς φορείς από οκτώ 

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και αρκετούς εταιρικούς χορηγούς. Επίσης, 

το ίδρυμα συμμετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες προτυποποίησης, με έμφαση στα 

μεταδεδομένα (metadata), και έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη λειτουργική υποδομή. 

Επιπλέον, διατηρεί στενή συνεργασία με την ομάδα εργασίας Learning Object 

Metadata της IEEE LTSC. http://www.ariadne-eu.org 

Wisc-Online. Είναι μια κοινοπραξία από 16 διετή Τεχνικά Κολέγια του Wisconsin, η 

οποία δημιουργήθηκε για να στηρίξει την ανάπτυξη και τη διανομή ΜΑ που έχουν 

δημιουργηθεί και τεχνικά αναπτυχθεί από τα Κολέγια και από σχεδιαστές πολυμέσων 

με Flash. Αυτό το ψηφιακό αποθετήριο περιέχει περίπου 2.555 ΜΑ, τα οποία έχουν 

κατηγοριοποιηθεί για χρήση εντός ορισμένων προγραμμάτων σπουδών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη γενική εκπαίδευση, τα 

αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, την υγεία, την επαγγελματική ανάπτυξη, βασική 

εκπαίδευση ενηλίκων, κ.λπ. http://www.wisc-online.com 

Photodentro (Φωτόδεντρο). Είναι το Πανελλήνιο ΑΜΑ για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ – 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και αποτελεί κεντρική 

ηλεκτρονική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα. Περιλαμβάνει συλλογή με 

περίπου 4.000 ΜΑ των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και 

http://www.merlot.org/
http://www.ariadne-eu.org/
http://www.wisc-online.com/
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συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων 

δράσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων. Όλα τα ΜΑ του Φωτόδεντρου διατίθενται 

ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA. 

http://www.photodentro.edu.gr  

Οι κυριότερες λειτουργίες που παρέχουν τα παραπάνω ΑΜΑ στους χρήστες τους 

είναι οι εξής: 

 Αναζήτηση ΜΑ: η αναζήτηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως 

αναζήτηση με βάση τη θεματική ενότητα, αναζήτηση με βάση τον τύπο του 

ΜΑ, απλή αναζήτηση, σύνθετη αναζήτηση, αναζήτηση και σε άλλες 

αποθετήρια (π.χ. MERLOT, Photodentro). 

 Εγγραφή χρηστών στο ΑΜΑ: τα περισσότερα αποθετήρια παρέχουν 

πρόσβαση στις συλλογές τους από ΜΑ χωρίς εγγραφή, ωστόσο υπάρχουν 

μερικά που το απαιτούν (π.χ. Wisc-Online). 

 Συνεισφορά ΜΑ: συνήθως, οι εγγεγραμμένοι χρήστες τοποθετούν τα ΜΑ 

αντικείμενά τους στο αποθετήριο, κυρίως για να ελέγξουν την ποιότητά τους 

(π.χ. Wisc-Online). 

 Εισαγωγή σχολίων ή αξιολόγηση ΜΑ: οι χρήστες μπορούν να κάνουν 

παρατηρήσεις ή σχόλια που αφορούν κάποιο ΜΑ ή ακόμη και να το 

αξιολογήσουν (π.χ. Wisc-Online). 

 Δημιουργία προφίλ: επιτρέπεται στους χρήστες να δημιουργήσουν το 

προσωπικό τους προφίλ και να επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες (π.χ. 

ARIADNE). 

 

1.6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Η αύξηση του αριθμού των ΜΑ, η πολλαπλότητα των δημιουργών τους, η 

αυξανόμενη ποικιλομορφία του σχεδιασμού τους και η διαθεσιμότητα τους σε 

εκπαιδευτικούς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον για τον τρόπο αξιολόγησης τους και 

τα κριτήρια της ποιότητας και της χρησιμότητάς τους (Haughey & Muirhead, 2005). 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα αξιολόγησης των ΜΑ και στη συνέχεια παρουσιάζονται 

ορισμένα από αυτά. 

http://www.photodentro.edu.gr/
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1.6.1. LORI (Learning Object Review Instrument) 

Το Learning Object Review Instrument (LORI) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των ΜΑ (Nesbit, Belfer & Leacock, 2004). Αναπτύχθηκε για το E-

Learning Research and Assessment Network (eLera) και την πύλη «Portal for Online 

Objects in Learning (POOL)» με την υποστήριξη του TeleLearning NCE, CANARIE 

Α.Ε. και eduSourceCanada (Nesbit, Belfer & Leacock, 2004). Η προσέγγιση αυτή, 

χρησιμοποιεί τα ακόλουθα εννέα κριτήρια κατά την εξέταση των ΜΑ (Nesbit, Belfer 

& Leacock, 2004):  

1) Ποιότητα Περιεχομένου: Πιστότητα, ακρίβεια, χωρίς έμφαση στα κύρια 

σημεία και τις σημαντικές ιδέες, κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας 

2) Ευθυγράμμιση Μαθησιακών Στόχων: Ευθυγράμμιση μεταξύ μαθησιακών 

στόχων, δραστηριοτήτων, αξιολογήσεων, χαρακτηριστικών του μαθητή 

3) Σχόλια και προσαρμογή: Προσαρμοστική ανατροφοδότηση που δίνεται για 

διαφορετική απάντηση μαθητή ή διαφορετικό μοντέλο μαθητή 

4) Κίνητρο: Δυνατότητα να παρακινήσει το ενδιαφέρον ενός μη 

προσδιορισμένου πληθυσμού των μαθητών 

5) Παρουσίαση - Σχεδιασμός: Σχεδιασμός οπτικής και ακουστικής 

πληροφορίας για τη ενίσχυση της μάθησης και αποτελεσματική νοητική 

επεξεργασία 

6) Ευχρηστία Αλληλεπίδρασης: Ευκολία πλοήγησης, προβλεψιμότητα 

διεπαφής, ποιότητα παρεχόμενης βοήθειας 

7) Προσβασιμότητα: Πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες 

8) Επαναχρησιμοποίηση: Δυνατότητα χρήσης σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια 

και με μαθητές από διαφορετικά επίπεδα 

9) Συμμόρφωση με τα πρότυπα: Η τήρηση διεθνών προτύπων και 

προδιαγραφών 

Το μοντέλο έχει δεχθεί κριτική (Daniel & Mohan,2004; Kay & Knaack, 2009). 

Σύμφωνα με τους Kay και Knaack (2009), το εργαλείο αυτό είναι κατάλληλο για την 

αξιολόγηση των ΜΑ στην φάση ανάπτυξης και σχεδιασμού. Αυτό το είδος της 

διαμορφωτικής ανάλυσης, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια δημιουργίας των ΜΑ 

και είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη εύκολων στη χρήση ΜΑ, αλλά η άποψη του 

τελικού χρήστη, δηλαδή του μαθητή, ο οποίος χρησιμοποιεί το ΜΑ, δε λαμβάνεται 
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υπόψη. Οι Daniel και Mohan (2004) συμπληρώνουν ότι το εργαλείο αυτό δεν 

εξετάζει στα ΜΑ αν μπορούν να προωθήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

1.6.2. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online 

Teaching) 

Ένα από τα πιο ώριμα μοντέλα για την αξιολόγηση των ΜΑ χρησιμοποιείται από το 

αποθετήριο MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online 

Teaching) (Cochrane, 2005). Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης για την αξιολόγηση 

των ΜΑ έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΑ στο πλαίσιο της 

κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (http://www.merlot.org). Το αποθετήριο 

MERLOT χωρίζεται σε διάφορες θεματικές κατηγορίες, με μια συντακτική επιτροπή 

για κάθε κατηγορία (http://www.merlot.org). Οι ειδικοί σε κάθε γνωστικό αντικείμενο 

(Φυσική, Μαθηματικά, κ.λπ.) διατίθενται να επανεξετάσουν τα ΜΑ που έχουν 

τοποθετηθεί σε κάθε κατηγορία (http://www.merlot.org). Το MERLOT προτείνει τρία 

κριτήρια για την αξιολόγηση της χρησιμότητας ενός ΜΑ:  

1) Ποιότητα Περιεχομένου: Οι ειδικοί στο γνωστικό αντικείμενο που 

παρουσιάζεται με το ΜΑ αξιολογούν την εγκυρότητα του περιεχομένου του. 

Επίσης, αξιολογούν την εκπαιδευτική αξία του περιεχομένου του ΜΑ, 

ελέγχοντας αν αποτελεί τμήμα του προγράμματος σπουδών του 

συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, αν είναι δύσκολο να διδαχθεί και αν 

αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατανόηση εννοιών ανώτερου επιπέδου.  

2) Πιθανή Αποτελεσματικότητα ως εργαλείο διδασκαλίας-μάθησης: Η 

πιθανή αποτελεσματικότητα ενός ΜΑ είναι ουσιαστικά η εκτίμηση των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών για την πραγματική χρήση του ΜΑ, μαζί με 

μια συστηματική αξιολόγηση των πιθανών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 

αξιολόγηση της πιθανής αποτελεσματικότητας του ΜΑ απαιτεί από τους 

αξιολογητές να κρίνουν τα ΜΑ βασιζόμενοι στην ιδιότητά τους ως 

εκπαιδευτές. 

3) Ευκολία Χρήσης: Εξετάζει την άποψη των εκπαιδευτικών και των μαθητών 

για την ευχρηστία των ΜΑ. 

Και αυτό το μοντέλο έχει δεχθεί κριτική (Cochrane, 2005; Haughey & Muirhead, 

2005, Krauss & Ally, 2005). Συγκεκριμένα, ο Cochrane (2005), χρησιμοποίησε ο 

ίδιος αυτό το εργαλείο και συμφώνησε με τους (Nesbit, Belfer & Vargo. 2002) ότι οι 

http://www.merlot.org/
http://www.merlot.org/
http://www.merlot.org/
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διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, όπως αυτή του MERLOT, είναι 

προβληματικές. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται αρκετός χρόνος 

αναμονής μέχρι οι αξιολογητές να στείλουν τις αξιολογήσεις. Αυτή η χρονική 

καθυστέρηση περιόρισε τον αριθμό των ΜΑ (ένα ΜΑ το εξάμηνο) που μπορούσε να 

αξιολογήσει ο Cochrane (2005) κατά τη διάρκεια του έργου του. Οι Haughey και 

Muirhead (2005) συμπληρώνουν ότι το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε κυρίως για την 

αξιολόγηση ΜΑ που δημιουργήθηκαν για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άνω. 

1.6.3. LOES (Learning Object Evaluation Instrument) 

Τα δύο προηγούμενα μοντέλα δεν ενδείκνυνται για αυτή τη μελέτη. Αναφορικά με το 

LORI, όπως αναφέρουν οι Kay και Knaack (2009) ενδείκνυται κυρίως για τη φάση 

ανάπτυξης και σχεδιασμού, ενώ στην παρούσα μελέτη στόχος είναι η αξιολόγηση των 

τελικών εκδόσεων των ΜΑ. Επίσης, ενδιαφέρει να εξεταστεί και η 

αποτελεσματικότητα των ΜΑ, η οποία δε λαμβάνεται υπόψη στο LORI. Αναφορικά 

με το MERLOT, δεν ενδείκνυται για την παρούσα μελέτη, καθώς η αξιολόγηση πέντε 

ΜΑ θα απαιτούσε πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα. Ακόμη, η παρούσα μελέτη αφορά ΜΑ που δημιουργήθηκαν για χρήση 

σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το MERLOT κατασκευάστηκε, ώστε να 

αξιολογούνται ΜΑ που προορίζονται για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άνω. 

Οι Kay και Knaack (2009) προτείνουν το μοντέλο LOES για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση στη φάση σχεδιασμού και 

ανάπτυξης των ΜΑ, αλλά και ως τελικό εργαλείο αξιολόγησης αυτών. Επιπλέον, 

είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΜΑ και για 

χρήση σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, δεν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα 

για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το LOES προτείνει τρία κριτήρια για την 

αξιολόγηση ενός ΜΑ: 

1) Μάθηση (Learning): Εξετάζει την άποψή των μαθητών για το αν έμαθαν με 

τη χρήση των ΜΑ. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται ερωτήματα που αφορούν 

τη διαδραστικότητα, την ποιοτική ανατροφοδότηση, την οπτική καθοδήγηση 

και την αντίληψη των νέων εννοιών 

2) Ποιότητα ή Διδακτικός Σχεδιασμός (Quality or Instructional Design): 

Αναφέρεται σε τεχνικά θέματα σχεδιασμού, όπως την παρεχόμενη βοήθεια, 

τις οδηγίες, την ευχρηστία και την οργάνωση τους 
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3) Εμπλοκή (Engagement): Εξετάζει το βαθμό στον οποίο ένα ΜΑ εμπλέκει 

τους μαθητές. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται ερωτήματα που αφορούν το 

θέμα των ΜΑ, τα κίνητρα για μάθηση που προσφέρουν, την προθυμία των 

μαθητών να τα επαναχρησιμοποιήσουν και τη δυνατότητα των ΜΑ να κάνουν 

τη μάθηση διασκεδαστική. 

Συνήθως οι Kay και Knaack (2009) το χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με τεστ 

προελέγχου και μεταελέγχου για να έχουν μια πληρέστερη εικόνα αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των ΜΑ.  

 

1.7. Τα Μαθησιακά Αντικείμενα στη διδακτική πράξη 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος μελετών για τα ΜΑ. Η πλειοψηφία τους 

ασχολείται κυρίως με θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και επαναχρησιμοποίησης των 

ΜΑ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μελέτες που διερευνούν τη χρήση των ΜΑ σε 

περιβάλλοντα μάθησης με στόχο τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Έως το 

2007 ο αριθμός των μελετών αυτών είναι πολύ μικρός. Την παρατήρηση αυτή έκαναν 

οι Sosteric και Hesemeier (2002), Nurmi και Jaakkola (2004, 2006) και Kay και 

Knaack (2005, 2007a), οι οποίοι τόνισαν αυτή την ανεπάρκεια και ασχολήθηκαν οι 

ίδιοι με το θέμα.  

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες από τις μελέτες που υπάρχουν σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των ΜΑ χρησιμοποιούν ως δείγμα φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και γίνονται σε online περιβάλλοντα μάθησης (Kay & Knaack, 2009). 

Συγκεκριμένα, οι Kay και Knaack (2009) αναφέρουν ότι υπάρχουν λίγες μελέτες 

σχετικά με τη χρήση των ΜΑ σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η επιστημονική κοινότητα άρχισε να 

αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα αυτών των παρατηρήσεων και οι έρευνες για τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έχουν αυξηθεί (Kong & Kwok, 2005; Nurmi & Jaakkola, 2006; Akpinar 

& Simsek, 2007; Kay & Knaack, 2007a; Kay & Knaack, 2009; Turel & Gurol, 2011; 

Gurer, 2013). Μάλιστα, στα αποτελέσματα της πλειοψηφίας αυτών των ερευνών 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα μαθησιακά 

αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας (διδασκαλία με τη χρήση ΜΑ) και της 

ομάδας ελέγχου (παραδοσιακή διδασκαλία), που φανερώνει τα πλεονεκτήματα της 
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χρήσης των ΜΑ (Kong & Kwok, 2005; Nurmi & Jaakkola, 2006; Akpinar & Simsek, 

2007; Kay & Knaack, 2007a; Kay & Knaack, 2009; Gurer, 2013). 

Στις πρόσφατες αυτές έρευνες, γίνεται φανερό πως υπάρχουν προβληματισμοί 

σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών 

που χρησιμοποίησαν τα ΜΑ. Τέτοιοι παράγοντες είναι το φύλο, η άνεση στη χρήση 

του υπολογιστή, η ηλικία των μαθητών, καθώς και το θέμα ή ο τύπος του ΜΑ που 

χρησιμοποιείται σε κάθε διδασκαλία.  

Αρχικά και όσον αφορά τον παράγοντα φύλο, έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα (Kay & Knaack, 2009; Farha, 2009). Οι Kay και 

Knaack (2009) στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν το LOES ερωτηματολόγιο, 

χρησιμοποίησαν στη μελέτη τους δείγμα 1.113 μαθητών, από τους οποίους οι 588 

ήταν αγόρια και οι 525 κορίτσια. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε να 

μην υπάρχει διαφορά μεταξύ των δυο φύλων. Ο Farha (2009) στην προσπάθειά του 

να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των ΜΑ στη μάθηση των προπτυχιακών 

φοιτητών, χρησιμοποίησε δείγμα 327 φοιτητών, από τους οποίους οι 153 ήταν αγόρια 

και οι 174 κορίτσια. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε να μην υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των δυο φύλων. Αυτό το εύρημα και των δυο μελετών είναι 

σημαντικό, καθώς ενδιαφέρει να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών, γιατί το αντίθετο θα σήμαινε ότι τα ΜΑ δεν είναι κατάλληλα 

για εισαγωγή σε αίθουσες διδασκαλίας, εφόσον θα είναι υπέρ μόνο του ενός φύλου.  

Αναφορικά με τον παράγοντα ηλικία και σύμφωνα με τα ευρήματα των Kay και 

Knaack (2009) στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν το LOES ερωτηματολόγιο, 

χρησιμοποίησαν στη μελέτη τους δείγμα 1.113 μαθητών, ηλικίας 10 έως 22. Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν 

καλύτερες επιδόσεις χρησιμοποιώντας τα ΜΑ  

Επίσης, ο παράγοντας «άνεση στη χρήση του υπολογιστή», σύμφωνα με τους Kay και 

Knaack (2009), αλλά και τον Farha (2009), φαίνεται να απασχολεί σε σημαντικό 

βαθμό τους ερευνητές, ωστόσο οι ίδιοι στις έρευνές τους με δείγμα 1.113 και 327 

άτομα αντίστοιχα, δεν έβγαλαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με 

τη σχέση μαθησιακά αποτελέσματα – άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Επιπλέον, από το σημείο αυτό θα μπορούσε να προκύψει και το ερώτημα 
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για το αν έχει σχέση η άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς άνεση στη 

χρήση υπολογιστή δε συνεπάγεται και άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Τέλος, οι Kay και Knaack (2007a, 2009) εξέτασαν πως αξιολογούν οι μαθητές ΜΑ με 

διαφορετικό αντικείμενο (Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες για παράδειγμα) και 

βρήκαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μαθημάτων. Συγκεκριμένα, 

στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών υπήρχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

από ότι στα Μαθηματικά. 

Η σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνει ότι φαίνεται να υπάρχει έλλειψη 

μελετών σχετικά με την αξιοποίηση των ΜΑ στη διδακτική πράξη σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στις Φυσικές Επιστήμες. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση ΜΑ για τα μέτρα 

αντιμετώπισης του σεισμού στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιχειρείται η αξιολόγηση αυτών των ΜΑ από 

άποψη ποιότητας, εμπλοκής και μάθησης. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι η 

αναγνώριση τυχόν ελλείψεων των ΜΑ και η διόρθωσή τους. Τέλος, διερευνώνται οι 

παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν τις αξιολογήσεις και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών. Τέτοιοι είναι το φύλο, η άνεση στη χρήση υπολογιστή 

και η άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

 

2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης είναι τα εξής:  

1. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών που 

χρησιμοποιούν ΜΑ και αυτών που δεν χρησιμοποιούν τα ΜΑ στο μάθημα για την 

προστασία από το σεισμό; 

2. Πώς αξιολογούν οι μαθητές τα ΜΑ αναφορικά με τη(ν):  

α) μάθηση 

β) ποιότητα 

γ) εμπλοκή 

3. Υπάρχει σχέση μεταξύ της μάθησης των μαθητών, της ποιότητας των ΜΑ και της 

εμπλοκής των μαθητών με τα ΜΑ; 

4. Υπάρχει διαφορά στις αξιολογήσεις των δυο φύλων; 

5. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των δυο φύλων; 

6. Υπάρχει σχέση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και της 

άνεσης στη χρήση του υπολογιστή; 

7. Υπάρχει σχέση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και της 

άνεσης στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών; 
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2.3. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκε ο πειραματικός 

σχεδιασμός, που αποτελεί πλέον την παραδοσιακή προσέγγιση στη διεξαγωγή 

ποσοτικής έρευνας. Ωστόσο, επειδή ήταν αδύνατη η τυχαιοποίηση του δείγματος και 

η χρήση των τάξεων ως ακέραιες ομάδες αναπόφευκτη, ακολουθήθηκε η προσέγγιση 

του οιονεί πειραματικού σχεδιασμού. Σε αυτή την προσέγγιση, όπως και στην 

προηγούμενη, εφαρμόζονται προκαταρκτικοί έλεγχοι και μεταέλεγχοι στις ομάδες 

ελέγχου και τις πειραματικές. Στο σχήμα 2.1 περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε. 

Σχήμα 2.1. Η διαδικασία του οιονεί πειραματικού σχεδιασμού  

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.1, πριν την παρέμβαση οι μαθητές και των δυο 

ομάδων (ελέγχου και πειραματική) συμπληρώνουν τεστ προελέγχου για να 

μπορέσουν να απαλειφθούν διαφορές μεταξύ των ομάδων. Κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης οι μαθητές της πειραματικής ομάδας μόνο, συμπληρώνουν την κλίμακα 

LOES για κάθε ένα από τα πέντε ΜΑ που χρησιμοποιούνται συνολικά, καθώς και ένα 

ερωτηματολόγιο με γενικές ερωτήσεις. Μετά την παρέμβαση οι μαθητές 

συμπληρώνουν ένα τεστ μεταελέγχου για να διαπιστωθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (βαθμός βελτίωσης της επίδοσης) και των δύο ομάδων. Αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία και συγκεντρωθούν τα δεδομένα, ακολουθεί η ανάλυση 

τους. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή για την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος 

είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών που προκύπτει από τη διαφορά της 

Πριν την Παρέμβαση 

 Pre-test 

Μετά την Παρέμβαση 

 Post-test 

Κατά τη διάρκεια της Παρέμβασης 

Μόνο στην Πειραματική Ομάδα 

 LOES (Kay & Knaack, 2009; Kay, 

2011) 

 Ερωτηματολόγιο με γενικές ερωτήσεις 

 

Ανάλυση 

Δεδομένων 
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επίδοσής τους στα τεστ προελέγχου και μεταελέγχου. Αρχικά, εξετάζεται σε σχέση με 

το είδος της παρέμβασης και στη συνέχεια με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως 

το φύλο, η άνεση στη χρήση υπολογιστή και η άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. Επίσης, ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η μάθηση, η 

ποιότητα και η εμπλοκή που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο LOES και 

εξετάστηκαν σε σχέση με το φύλο και το ΜΑ. Τέλος, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της 

μάθησης, της ποιότητας και της εμπλοκής. 

 

2.4. ΔΕΙΓΜΑ 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα Πειραματικά Σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων. Οι 

διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ήταν σύμφωνοι να παρέχουν τα 

εργαστήρια Πληροφορικής των σχολείων τους για τις ανάγκες της έρευνας.  

Οι συμμετέχοντες της μελέτης ήταν 40 μαθητές ΣΤ’ τάξης, ηλικίας 11 και 12 ετών. Η 

ΣΤ’ του ενός σχολείου είχε 23 μαθητές, ενώ η ΣΤ’ του άλλου 17. Εφόσον ήταν 

μαθητές διαφορετικών σχολείων, δεν ήταν δυνατή η τυχαία τοποθέτηση τους σε 

πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, επιλέχτηκε με τυχαίο τρόπο το 

τμήμα που θα είναι η πειραματική ομάδα και το τμήμα που θα είναι η ομάδα ελέγχου. 

Επίσης, επειδή ένας από τους μαθητές της πειραματικής ομάδας έλειπε την ημέρα της 

διδακτικής παρέμβασης, εξαιρέθηκε από το δείγμα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1. Κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδα Ελέγχου και Πειραματική 

Ομάδα Φύλο Σύνολο 

Αγόρια Κορίτσια 

Πειραματική  11 11 22 

Ελέγχου  12 5 17 

Σύνολο    39 

Τέλος, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των ΜΑ είναι οι μαθητές 

της πειραματικής ομάδας που χρησιμοποίησαν τα ΜΑ στα πλαίσια της διδακτικής 

παρέμβασης, δηλαδή συνολικά 22 μαθητές. 
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2.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το χειμερινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 έγινε η επαφή με τους 

διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των δύο σχολείων και 

ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και τη διαδικασία διεξαγωγής της. Και τα 

δύο σχολεία προθυμοποιήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα. Εφόσον δόθηκαν οι 

απαραίτητες άδειες και επιλέχθηκαν τα ΜΑ που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ακολούθησε μια πιλοτική έρευνα. 

Στην πιλοτική έρευνα που έγινε στα δυο σχολεία το χειμερινό εξάμηνο του σχολικού 

έτους 2013-2014, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο LOES με σκοπό την εξέταση 

του μεταφρασμένου εργαλείου, από άποψη κατανόησης των ερωτήσεων από τους 

μαθητές. Επίσης, στόχος της πιλοτικής ήταν να αξιολογηθεί η ποιότητα τριών ΜΑ 

διαφορετικού τύπου και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών κατά τη χρήση τους. Οι 

απαντήσεις των μαθητών οδήγησαν στην αναγνώριση των ελλείψεων των ΜΑ και 

στη διαπίστωση ότι οι ερωτήσεις του εργαλείου ήταν κατανοητές. Επίσης, 

εξετάστηκε το ενδεχόμενο να έχουν οι μαθητές προτίμηση σε κάποιο τύπο ΜΑ. Η 

ανάλυση, ωστόσο των δεδομένων, δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους τρεις τύπους ΜΑ (Natsis, Hormova & Mikropoulos, 2014).  

Πριν την έναρξη της κύριας έρευνας, δόθηκαν στους μαθητές και των δύο ομάδων 

τεστ προελέγχου για τη διερεύνηση των γνώσεων τους σχετικά με τα μέτρα 

αντιμετώπισης του σεισμού στο σπίτι και στο σχολείο. Σε διάστημα μιας εβδομάδας 

μετά τα τεστ προελέγχου, ακολούθησε η διδακτική παρέμβαση. 

Στην πειραματική ομάδα, η διδακτική παρέμβαση έγινε με τη χρήση πέντε ΜΑ στους 

υπολογιστές του εργαστηρίου πριν την έναρξη του μαθήματος. Αρχικά, έγινε μια 

εισαγωγή στους μαθητές σχετικά με τα ΜΑ, τη χρήση τους, το περιεχόμενό τους και 

τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν. Τα ΜΑ προβλέπονται στο σενάριο 

διδασκαλίας (Παράρτημα Δ) να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένη σειρά, ανάλογα 

με το ποια μέτρα αντιμετώπισης περιλάμβαναν. Τα μέτρα αντιμετώπισης χωρίζονται 

σε τρεις κατηγορίες: α) μέτρα αντιμετώπισης πριν το σεισμό, β) μέτρα αντιμετώπισης 

κατά τη διάρκεια του σεισμού και γ) μέτρα αντιμετώπισης μετά το σεισμό. Η 

προσοχή των μαθητών προσελκύστηκε με την αναφορά στον πρόσφατο σεισμό που 

έγινε στην περιοχή. Τα ΜΑ χρησιμοποιήθηκαν είτε ως αφορμή για συζήτηση είτε ως 

εξάσκηση. Πριν την έναρξη κάθε ΜΑ διαβάζονταν οι οδηγίες τους και λύνονταν 
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οποιεσδήποτε απορίες των μαθητών. Επειδή οι υπολογιστές του εργαστηρίου ήταν 

μόνο 11 και οι μαθητές 22, έπρεπε να εργάζονται σε δυάδες. Ωστόσο, 

χρησιμοποιούσαν και οι δυο μαθητές το ΜΑ περιμένοντας τη σειρά τους. Ο μαθητής 

που τελείωνε πρώτος συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο LOES. Για να είναι ισότιμη η 

διαδικασία, σε κάθε ΜΑ άλλαζε η σειρά με την οποία τα χρησιμοποιούσαν οι 

μαθητές. Στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης, οι μαθητές συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο με τις γενικές ερωτήσεις. 

Στην ομάδα ελέγχου, η διδακτική παρέμβαση βασίστηκε σε μια ψηφιακή παρουσίαση 

που περιλάμβανε εικόνες και υλικό από τη σελίδα του Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμός 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, www.oasp.gr). Η πορεία του μαθήματος 

προβλέπεται στο σενάριο διδασκαλίας (Παράρτημα Ε) και ήταν κυρίως 

κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή, με διάλεξη, ερωτήσεις και 

συζήτηση. Η προσοχή των μαθητών προσελκύστηκε με την αναφορά στον πρόσφατο 

σεισμό που έγινε στην περιοχή. Τα μέτρα αντιμετώπισης του σεισμού 

παρουσιάστηκαν με την ίδια σειρά που παρουσιάστηκαν και στην πειραματική 

ομάδα.  

Μια εβδομάδα μετά τη διδακτική παρέμβαση συμπλήρωσαν οι μαθητές και των δύο 

ομάδων τεστ μεταελέγχου με στόχο την εξέταση των γνώσεων τους σχετικά με τα 

μέτρα αντιμετώπισης του σεισμού μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις.  

 

2.6. ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Τα ΜΑ που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του 

έργου «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην 

αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Το έργο 

αυτό στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - 

Ψηφιακή Βάση Δεδομένων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Υλικό 

για τα Σχολεία» στοχεύει στο σχεδιασμό και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

και εκπαιδευτικών εργαλείων αξιοποιήσιμων ενδοσχολικά στο πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας, για την εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

(www.deucalion.edu.gr).  

http://www.oasp.gr/
http://www.deucalion.edu.gr/
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα (οχτώ στο σύνολο) από τα ΜΑ 

που δημιουργήθηκαν για το φαινόμενο του σεισμού και συγκεκριμένα για τα μέτρα 

προστασίας από αυτόν.  

Ωστόσο, σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η διαδικασία παραγωγής αυτών των ΜΑ, η 

οποία βασίζεται σε τέσσερις άξονες-φάσεις: 

1) Δημιουργία πρωτογενούς υλικού 

2) Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού 

3) Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων 

4) Αξιολόγηση του έργου 

Οι τέσσερις άξονες αποτελούν ταυτόχρονα τα στάδια υλοποίησης του έργου, αφού το 

κάθε ένα, εκτός από την αξιολόγηση τους η οποία διατρέχει το έργο, προϋποθέτει τα 

προηγούμενά του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι τέσσερις άξονες - 

στάδια. 

1) Δημιουργία πρωτογενούς υλικού 

Βασικοί στόχοι του άξονα είναι: α) ο εντοπισμός και η περιγραφή των αναγκών (των 

μαθητών και εκπαιδευτικών) που θα υποστηριχθούν από την ανάπτυξη των ΜΑ και 

του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και β) ο προσδιορισμός απαιτήσεων (σε μορφή, 

περιεχόμενο, παιδαγωγική προσέγγιση) των προς ανάπτυξη ΜΑ, σεναρίων και υλικού 

στους τομείς παιδαγωγική προσέγγιση, τεχνικές προδιαγραφές, προδιαγραφές 

λειτουργικότητας. Οι ειδικοί του γνωστικού αντικειμένου συλλέγουν, αξιολογούν και 

παραδίδουν το πρωτογενές υλικό το οποίο αποτελείται από κείμενα και οπτικό υλικό 

(κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος, γραφικά, τρισδιάστατες απεικονίσεις).  

2) Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού 

Για να γίνει κατάλληλο το πρωτογενές υλικό (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος, γραφικά, 

τρισδιάστατες απεικονίσεις) για εκπαιδευτική χρήση και κατανοητό στις ηλικιακές 

ομάδες των μαθητών, απαιτείται ο διδακτικός μετασχηματισμός του, δηλαδή η 

μετατροπή των συμβολικών κωδίκων υψηλού επιπέδου αφαίρεσης με τους οποίους 

περιγράφονται τα επιστημονικά μοντέλα, με τρόπο που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες 

κατανόησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το εκπαιδευτικό υλικό που 

δημιουργείται στο στάδιο αυτό, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των ΜΑ για την 

αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών.  
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3) Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων 

Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο δεύτερο στάδιο, 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, ΜΑ και 

σενάρια διδασκαλίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

Αναφορικά με τη σχεδίαση, ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών εργαλείων αφορά 

στην παραγωγή διαδραστικών πολυμεσικών ΜΑ με μορφή Flash, html5, ψηφιακό 

βίντεο, που εκτελούνται άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε φυλλομετρητές. 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση των ΜΑ είναι η σχεδίαση 

οθονών, η αλληλεπίδραση και ανάδραση, η πλοήγηση, το περιεχόμενο του γνωστικού 

αντικειμένου που πραγματεύονται και τεχνικά θέματα εργονομίας, λειτουργικότητας, 

ευχρηστίας, και φιλικότητας των εργαλείων.  

Για την ένταξη των ΜΑ στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία 

δημιουργούνται μαθησιακές δραστηριότητες και σενάρια διδασκαλίας. Για κάθε 

ηλικιακή ομάδα δημιουργείται ένας ικανός αριθμός σεναρίων διδασκαλίας τα οποία 

θα εντάσσουν μαθησιακές δραστηριότητες που θα βασίζονται στα ΜΑ.  

4) Αξιολόγηση  

Εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

Αρχικά, τα εκπαιδευτικά εργαλεία, οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα σενάρια 

διδασκαλίας αξιολογούνται μέσω ειδικών ερωτηματολογίων από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Η αξιολόγηση αυτή έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και αφορά τόσο στα 

τεχνικά όσο και στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Η ανατροφοδότηση από τους 

τελικούς χρήστες οδηγεί σε πιθανή επαναδημιουργία τμημάτων των εργαλείων. 

Εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδικούς επιστήμονες στην 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού λογισμικού που δε 

συμμετέχουν σε άλλες δράσεις του έργου. Οι ίδιοι ακολουθούν την μεθοδολογία της 

εκπαιδευτικής έρευνας και συγκεκριμένα τη μεθοδολογία αξιολόγησης εκπαιδευτικού 

υλικού και εργαλείων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ΜΑ που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές της 

πειραματικής ομάδας. 
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2.6.1. Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό 

Αυτό το ΜΑ είναι ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα 

να περιηγηθεί και να ανακαλύψει ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει μετά το σεισμό για 

να εγκαταλείψει το σπίτι. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.2 ο μαθητής βρίσκεται στο 

σπίτι του, το οποίο είναι ένα διαμέρισμα χαμηλού ορόφου και γίνεται σεισμός. 

Στόχος του μαθητή είναι να βρει τις πέντε βασικές ενέργειες που προβλέπονται στο 

παιχνίδι πριν εγκαταλείψει το σπίτι. Ο μαθητής μπορεί να περιηγηθεί με τη χρήση του 

ποντικιού και του πληκτρολογίου. Η προσέγγιση είναι εγωκεντρική. Ο μαθητής 

βλέπει μόνο το γύρω χώρο και μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτόν. Πρέπει να βρει 

όλες τις ενέργειες που προβλέπονται να γίνουν για να εγκαταλείψει το σπίτι. Αυτές 

είναι οι εξής: 

1) Παίρνει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης 

2) Διακόπτει τις κεντρικές παροχές ρεύματος, αερίου και νερού 

3) Ανοίγει την πόρτα και φεύγει από το κλιμακοστάσιο 

4) Ακολουθεί το κλιμακοστάσιο για να βγει από το κτίριο 

5) Βρίσκει την ασφαλέστερη διαδρομή για να πάει στο σημείο συνάντησης με 

την οικογένειά του 

Κατά την αλληλεπίδραση του μαθητή με τα αντικείμενα δίνεται σε αυτόν 

ανατροφοδότηση. Στο σχήμα 2.2 ο μαθητής έχει βρει την πρώτη ενέργεια και μόλις 

την επιλέξει, θα εμφανιστεί η ανάδραση που φαίνεται στο σχήμα 2.3. Επίσης, στο 

σχήμα 2.2 φαίνεται πάνω αριστερά η κατάσταση με τις ενέργειες που πρέπει να 

βρεθούν. Μόλις ο μαθητής επιλέξει το σακίδιο που βρίσκεται πάνω στην πολυθρόνα, 

θα εξαφανιστεί από εκεί και θα εμφανιστεί στην πρώτη ενέργεια, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 2.3. 
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Σχήμα 2.2. Εντοπισμός του σακιδίου έκτακτης ανάγκης  

 

 
Σχήμα 2.3. Επιλογή του σακιδίου έκτακτης ανάγκης και εμφάνιση 

ανατροφοδότησης  

Με τον ίδιο τρόπο εντοπίζει και επιλέγει ο μαθητής και τις υπόλοιπες ενέργειες. Αν 

κάνει λάθος στη σειρά εμφανίζεται πάλι ανατροφοδότηση, όπως φαίνεται στο σχήμα 

2.4. Μόλις βγει από το διαμέρισμα εμφανίζεται ανατροφοδότηση σχετικά με τον 

ανελκυστήρα και πόσο επικίνδυνο είναι να τον χρησιμοποιήσει (σχήμα 2.5) και στο 
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δρόμο για το σημείο συνάντησης, του εμφανίζεται πάλι ανατροφοδότηση αν 

ακολουθήσει επικίνδυνο μονοπάτι (σχήμα 2.6). 

 
Σχήμα 2.4. Ανατροφοδότηση σε λάθος επιλογή  

 

 
Σχήμα 2.5. Ανατροφοδότηση για τον ανελκυστήρα  
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Σχήμα 2.6. Ανατροφοδότηση για το λάθος μονοπάτι  

 

2.6.2. Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό 

Αυτό το ΜΑ είναι ένα εικονικό περιβάλλον που αναφέρεται στον κατάλληλο τρόπο 

εκκένωσης ενός σχολείου μετά από σεισμό. Η υπόθεσή του αφορά τρεις τάξεις ενός 

σχολείου που βρίσκονται στον πρώτο όροφο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

γίνεται σεισμός και με το τέλος του, οι μαθητές πρέπει να βγουν στο προαύλιο. Αυτό 

που καλείται να ανακαλύψει ο μαθητής είναι η σειρά που θα πρέπει να βγουν τα 

τμήματα έξω και γιατί. Η αλληλεπίδραση με το ΜΑ γίνεται με τη χρήση του 

ποντικιού, κάνοντας κλικ στα κατάλληλα τμήματα. Στο αριστερό μέρος του 

παιχνιδιού βρίσκεται ένας βοηθητικός πίνακας με πληροφορίες. Στο σχήμα 2.7 

φαίνονται τα τρία τμήματα που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις σχολικές αίθουσες. 

Αν ο μαθητής επιλέξει λάθος τμήμα του εμφανίζεται ανατροφοδότηση, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 2.8. Μόλις εγκαταλείψουν όλα τα παιδιά το σχολικό κτίριο, βγαίνουν και 

οι εκπαιδευτικοί (σχήμα 2.9). 
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Σχήμα 2.7. Επιλογή του τμήματος που θα αποχωρίσει πρώτο  

 

 
Σχήμα 2.8. Ανατροφοδότηση σε λάθος επιλογή  
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Σχήμα 2.9. Εγκατάλειψη του σχολικού κτιρίου από τους εκπαιδευτικούς  

 

2.6.3. Αντικείμενα σε επικίνδυνες θέσεις 

Αυτό το ΜΑ είναι ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο γίνεται αναφορά σε 

προληπτικά μέτρα προστασίας για το σεισμό. Ο μαθητής βρίσκεται στο σπίτι του και 

προετοιμάζει το χώρο κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλής σε αυτόν σε 

περίπτωση σεισμού. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να 

εντοπίσει (σχήμα 2.10) ποια αντικείμενα στο σπίτι του βρίσκονται σε επικίνδυνες 

θέσεις, έτσι ώστε να τα μετακινήσει σε πιο ασφαλείς θέσεις. Στόχος του είναι να βρει 

και να μετακινήσει τα τρία αντικείμενα που βρίσκονται σε επικίνδυνες θέσεις. Αυτά 

είναι τα εξής: 

1) Βάζο σε ψηλό ράφι 

2) Βαρύ έπιπλο δίπλα στην έξοδο του σπιτιού 

3) Πίνακας πάνω από το κρεβάτι 
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Σχήμα 2.10. Εντοπισμός αντικειμένων σε επικίνδυνη θέση  

Η περιήγηση γίνεται με τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου. Η 

προσέγγιση είναι εγωκεντρική, αλλά φαίνονται τα χέρια του άβαταρ να μετακινούν τα 

αντικείμενα (σχήμα 2.11).  

 
Σχήμα 2.11. Μετακίνηση αντικειμένων σε επικίνδυνη θέση  

Μόλις ο μαθητής καταφέρει να μετακινήσει σε σωστή θέση ένα αντικείμενο, τότε 

αυτό εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη και του δίνεται ανατροφοδότηση όπως 

φαίνεται στο σχήμα 2.12.  
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Σχήμα 2.12. Ανατροφοδότηση σε σωστή μετακίνηση αντικειμένου  

 

2.6.4. Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του σχολείου 

Αυτό το ΜΑ είναι ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο αναφέρεται στον εντοπισμό των 

επικίνδυνων περιοχών στο προαύλιο του σχολείου μετά από σεισμό (σχήμα 2.13). Ο 

μαθητής βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου, αφού έχει γίνει εκκένωση του 

κτιρίου.  

 
Σχήμα 2.13. Εντοπισμός επικίνδυνων περιοχών στο προαύλιο του σχολείου  
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Οι επικίνδυνες περιοχές είναι τέσσερις και μόλις τις εντοπίσει, πρέπει να βρει τη 

σωστή περιοχή για να περιμένει μέχρι να έρθει βοήθεια. Οι επικίνδυνες περιοχές είναι 

οι εξής: 

1) Τοίχος σχολείου 

2) Πιλοτή σχολείου 

3) Πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια 

4) Βρύση σχολείου 

Η ασφαλής περιοχή είναι στο γήπεδο του σχολείου. Η περιήγηση στο χώρο γίνεται 

μόνο με τη χρήση του πληκτρολογίου. Και σε αυτό το ΜΑ η προσέγγιση είναι 

εγωκεντρική. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατά την αλληλεπίδραση 

του μαθητή με τις επικίνδυνες περιοχές (σχήμα 2.14), αλλά και όταν βρει την ασφαλή 

περιοχή δίνεται σε αυτόν ανατροφοδότηση (σχήμα 2.15).  

 
Σχήμα 2.14. Ανατροφοδότηση μετά τον εντοπισμό μιας επικίνδυνης περιοχής 
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Σχήμα 2.15. Ανατροφοδότηση μετά τον εντοπισμό της ασφαλούς περιοχής  

 

2.6.5. Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν το σεισμό 

Αυτό το ΜΑ είναι πολυμεσικού τύπου που αναφέρεται στην κατάλληλη 

προετοιμασία πριν από το σεισμό. Ο μαθητής βρίσκεται σε ένα σουπερμάρκετ και 

θέλει να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα αντικείμενα για να φτιάξει ένα σακίδιο 

έκτακτης ανάγκης για περίπτωση σεισμού (σχήμα 2.16).  

 
Σχήμα 2.16. Οι αρχικές επιλογές του μαθητή  
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Αρχικά, αν θέλει μπορεί να διαλέξει την επιλογή «εξερεύνησε» που φαίνεται στο 

σχήμα 2.16 και να ενημερωθεί σχετικά με τα αντικείμενα και στη συνέχεια την 

επιλογή «διάλεξε» για να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα (σχήμα 2.17).  

 
Σχήμα 2.17. Επιλογή των απαραίτητων αντικειμένων  

Μόλις, ολοκληρώσει την επιλογή, μπορεί να πατήσει στο «έλεγχος» και να 

σιγουρευτεί ότι έχει διαλέξει τα σωστά αντικείμενα. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα 

εμφανιστεί η ανατροφοδότηση (σχήμα 2.18). Η αλληλεπίδρασή του με το ΜΑ γίνεται 

μόνο με το ποντίκι, με το οποίο σέρνει τα αντικείμενα στο καλάθι.  

 
Σχήμα 2.18. Έλεγχος απαραίτητων αντικειμένων  
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2.7. ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.7.1. Τεστ επίδοσης 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης για τη συλλογή 

ποσοτικών δεδομένων ήταν το τεστ επίδοσης. Χρησιμοποιήθηκε ως τεστ προελέγχου, 

αλλά και ως τεστ μεταελέγχου, παρουσιάζοντας τις ερωτήσεις και απαντήσεις με 

διαφορετική σειρά. Οι ερωτήσεις αφορούν τα μέτρα αντιμετώπισης που διδάσκονται 

με τη χρήση των ΜΑ και κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα μέτρα (πριν το 

σεισμό, κατά τη διάρκεια του σεισμού, μετά το σεισμό) που εξετάζονται σε κάθε 

περίπτωση. Τα ίδια μέτρα διδάσκονται και στην ομάδα ελέγχου με τη χρήση της 

ψηφιακής παρουσίασης.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από είκοσι ερωτήσεις συνολικά, εφτά ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και δεκατρείς ερωτήσεις σωστού-λάθους (Παράρτημα Α). Κάθε 

σωστή απάντηση βαθμολογείται με μια μονάδα. Ο συνολικός βαθμός του μαθητή 

προκύπτει από το άθροισμα των σωστών απαντήσεών του με άριστα το 20.  

2.7.2. Κλίμακα Αξιολόγησης Μαθησιακών Αντικειμένων  

Ένα άλλο εργαλείο ποσοτικής συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου οι μαθητές να αξιολογήσουν τα ΜΑ ήταν η Κλίμακα Αξιολόγησης 

Μαθησιακών Αντικειμένων LOES. Το εργαλείο έχει δημιουργηθεί από τους Kay και 

Knaack (2009) και Kay (2011). Μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο ερευνητές και 

ένας επιμελήθηκε το λεξιλόγιο, ώστε να είναι κατανοητές οι ερωτήσεις στα παιδιά 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Παράρτημα Β).  

Η παραγοντική ανάλυση του εργαλείου για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα των Kay 

και Knaack (2009) ότι οι ερωτήσεις κάθε κατηγορίας-παράγοντα (μάθηση, ποιότητα, 

εμπλοκή) εξετάζουν όντως τον αντίστοιχο παράγοντα (μάθηση, ποιότητα, εμπλοκή), 

δεν ήταν δυνατό να γίνει, καθώς το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι πολύ μικρό 

για τέτοιου είδους ανάλυση. Υπολογίστηκαν όμως, οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach’s 

Alpha από τα δεδομένα. Τα αποτελέσματα για το βαθμό αξιοπιστίας κάθε παράγοντα 

και για τα πέντε ΜΑ που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2. 

 

 



58 

Πίνακας 2.2. Τιμές του δείκτη Cronbach’s Alpha για τις κατηγορίες του ερωτηματολόγιου 

LOES 

Τίτλος ΜΑ 
Κατηγορίες LOES 

Μάθηση Ποιότητα Εμπλοκή 

Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό .81 .71 .77 

Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό .93 .80 .83 

Αντικείμενα σε επικίνδυνες θέσεις .87 .87 .84 

Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του σχολείου .91 .79 .81 

Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν από σεισμό .66 .59 .83 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η πλειοψηφία των τιμών είναι ικανοποιητικές, εκτός από 

μια, στην κατηγορία ποιότητα του τελευταίου ΜΑ, που είναι οριακά κάτω από το 

επιτρεπόμενο όριο.  

2.7.3. Ερωτηματολόγιο γενικών ερωτήσεων 

Το ερωτηματολόγιο αυτό, δίνεται στους μαθητές με το πέρας της διδασκαλίας και 

περιλαμβάνει δημογραφικές ερωτήσεις, όπως φύλο και ηλικία, ερωτήσεις που 

αφορούν την εμπειρία των μαθητών με τους υπολογιστές, καθώς και την εμπειρία 

τους με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Παράρτημα Γ). 

 

2.8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αρχικά, υπολογίζονται οι συνολικές βαθμολογίες κάθε υποκειμένου στα τεστ 

προελέγχου και μεταελέγχου. Για κάθε σωστή απάντηση οι μαθητές παίρνουν ένα 

βαθμό και εφόσον οι ερωτήσεις είναι 20, ο μέγιστος  βαθμός που μπορούν να πάρουν 

είναι το 20 και ο μικρότερος το μηδέν. 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τα τεστ προελέγχου και μεταελέγχου, 

αναλύθηκαν μέσω περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής με τη χρήση του 

λογισμικού SPSS. Το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιήθηκε για τις 

στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων σε αυτή τη μελέτη είναι το .05. Εφαρμόστηκε 

το τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov στην επίδοση για τα τεστ μεταελέγχου 

και προελέγχου. Ωστόσο, στο τεστ κανονικότητας φάνηκε να μην υπάρχει σε όλες τις 

μεταβλητές κανονική κατανομή γι’ αυτό και δεν εφαρμόζεται two way ANOVA 

μεταξύ των μεταβλητών επίδοση στο τεστ προελέγχου και επίδοση στο τεστ 

μεταελέγχου. Θα πρέπει η αρχική ερώτηση να χωριστεί σε υποκατηγορίες και να 
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εξεταστούν πρώτα χωριστά οι μεταβλητές και στη συνέχεια μεταξύ τους. Επίσης, 

εξετάστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που υπολογίστηκαν αφαιρώντας την 

επίδοση στο τεστ προελέγχου από την επίδοση στο τεστ μεταελέγχου. Στον πίνακα 

2.3 παρουσιάζονται οι υποκατηγορίες, καθώς και τα τεστ που εφαρμόστηκαν σε κάθε 

μια από αυτές. 

Πίνακας 2.3. Υποκατηγορίες 1ου ερευνητικού ερωτήματος και εφαρμοσμένα τεστ 

1ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

μαθητών που χρησιμοποίησαν ΜΑ και αυτών που δεν χρησιμοποίησαν στο μάθημα 

για την προστασία από το σεισμό; 

Υποκατηγορίες Εφαρμοσμένα τεστ 

1) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου στην επίδοση στο 

τεστ προελέγχου; 

 Independent 

samples t-test  

2) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου στην επίδοση στο 

τεστ μεταελέγχου; 

 Mann Whitney 

U-Test  

3) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

επίδοσης στο τεστ προελέγχου και μεταελέγχου σε κάθε 

ομάδα ξεχωριστά; 

 Paired samples 

t-test 

4) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου στα μαθησιακά 

αποτελέσματα; 

 Independent 

samples t-test 

Αναφορικά με το 2ο ερευνητικό ερώτημα, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία, 

ερευνήθηκαν και οι διαφορές μεταξύ των παιχνιδιών από την άποψη μάθησης, 

ποιότητας και εμπλοκής. Εφαρμόστηκε το τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. 

Όλες οι μεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανομή, οπότε ήταν εφικτό να γίνει 

έλεγχος με one way ANOVA σε κάθε παράγοντα ξεχωριστά για τους μέσους όρους 

όλων των παιχνιδιών. Ωστόσο, στη συνέχεια κατά την εφαρμογή του ελέγχου 

ανακαλύφθηκε ότι για τον παράγοντα μάθηση και τον παράγοντα ποιότητα, δεν 

πληρούνταν η προϋπόθεση της ίδιας διασποράς και για το λόγο αυτό αυτοί οι 

παράγοντες εξετάστηκαν με το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis. Στον πίνακα 

2.4. παρουσιάζεται με ποιο έλεγχο θα αναλυθεί ο κάθε παράγοντας. 
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Πίνακας 2.4. Υποκατηγορίες 2ου ερευνητικού ερωτήματος και εφαρμοσμένα τεστ 

2ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις αξιολογήσεις των μαθητών μεταξύ των 

ΜΑ; 

Υποκατηγορίες Εφαρμοσμένα τεστ 

1. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

αξιολογήσεις των μαθητών σχετικά με τη μάθηση 

μεταξύ των ΜΑ; 

 Kruskal-Wallis test  

2. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

αξιολογήσεις των μαθητών σχετικά με την ποιότητα 

μεταξύ των ΜΑ; 

 Kruskal-Wallis test 

3. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

αξιολογήσεις των μαθητών σχετικά με την εμπλοκή 

μεταξύ των ΜΑ; 

 One way ANOVA 

Το τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov εφαρμόστηκε και στις μεταβλητές των 

υπόλοιπων ερευνητικών ερωτημάτων και μόνο το 6ο ερευνητικό ερώτημα χρειάστηκε 

να απαντηθεί με μη παραμετρικό τεστ. Στον πίνακα 2.5, παρουσιάζονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και τα τεστ που εφαρμόστηκαν σε κάθε ένα από αυτά. 

Πίνακας 2.5. Ερευνητικά ερωτήματα 3 έως 7 και εφαρμοσμένα τεστ 

Ερευνητικά ερωτήματα Εφαρμοσμένα τεστ 

3ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει σχέση μεταξύ της μάθησης, ποιότητας και 

εμπλοκής; 

 Pearson correlation 

(στα τρία ζεύγη) 

4ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις αξιολογήσεις 

των δυο φύλων; 

 Independent 

samples t-test 

5ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των δυο φύλων; 

 Independent 

samples t-test 

6ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει σχέση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

των μαθητών και της άνεσης στη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή; 

 Spearman’s 

correlation 

7ο ερευνητικό ερώτημα: 

Υπάρχει σχέση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

των μαθητών και της άνεσης στη χρήση ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών; 

 Pearson correlation 
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2.9. ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

2.9.1. Εγκυρότητα  

Σύμφωνα με τον Creswell (2012) στα οιονεί πειράματα ελλοχεύουν σημαντικά 

περισσότερες απειλές εσωτερικής εγκυρότητας από ότι σε ένα πραγματικό πείραμα, 

λόγω της μη τυχαίας κατανομής των συμμετεχόντων στις ομάδες. Συγκεκριμένα, 

αναφέρει ως πιο πιθανές, την επίδραση της ωρίμανσης, την επιλογή, την πειραματική 

θνησιμότητα, την αλληλεπίδραση της επιλογής με άλλες και τη μεταχείριση. Ειδικά 

για την αλληλεπίδραση της επιλογής με άλλες απειλές, οι Cohen, Manion και 

Morrison (2008) αναφέρουν την αλληλεπίδραση της με την ωρίμανση. Ακόμη, ο 

Creswell (2012) προσθέτει, πως όταν χρησιμοποιούνται τεστ προελέγχου και 

μεταελέγχου, προκύπτουν επιπλέον απειλές, όπως το ιστορικό, ο έλεγχος, η χρήση 

του εργαλείου και η παλινδρόμηση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος που 

αντιμετωπίστηκαν αυτές οι απειλές στα πλαίσια αυτής της μελέτης. 

Αρχικά για να αντιμετωπιστεί η απειλή της ωρίμανσης τα άτομα που επιλέχθηκαν και 

για τις δύο ομάδες είναι ίδιας ηλικίας και φοιτούν στο ίδιο επίπεδο σχολικής τάξης. 

Επίσης, το διάστημα των δύο εβδομάδων μεταξύ του προελέγχου και του 

μεταελέγχου δε θεωρείται σημαντικό ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Για τον 

ίδιο λόγο δε λαμβάνεται υπόψη ούτε η απειλή της αλληλεπίδρασης της επιλογής με 

την ωριμότητα. 

Η απειλή της επιλογής ελέγχθηκε με τη χρήση των τεστ προελέγχου, όπου 

εξασφαλίστηκε μη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Άλλωστε, 

επιλέγοντας το σύνολο κάθε τάξης και από τη φύση των σχολείων (Δημόσια), είναι 

αναμενόμενο να μην αποτελούνται οι τάξεις μόνο από ευφυείς ή αδύναμους μαθητές. 

Η απειλή της θνησιμότητας εμφανίζεται όταν υπάρχει εγκατάλειψη από ένα ή 

περισσότερα άτομα σε κάθε ομάδα. Δεν υπήρχε κάποια εγκατάλειψη, ωστόσο ένας 

μαθητής έλειπε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και για το λόγο αυτό εξαιρέθηκε 

από το δείγμα. 

Σχετικά με την απειλή της μεταχείρισης, δεν προκύπτουν κάποια ζητήματα. Και οι 

δύο ομάδες δέχονται κάποια μεταχείριση (αντισταθμιστική εξίσωση). Επίσης, οι 

τάξεις που χρησιμοποιούνται ως πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου προέρχονται 

από διαφορετικά σχολεία, έτσι δεν τίθεται θέμα διάδοσης μεταχειρίσεων, 

αντισταθμιστικής αντιπαλότητας, πικρίας και πτώσης του ηθικού. 
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Στη συνέχεια και αναφορικά με τις απειλές που προκύπτουν με τη χρήση προελέγχων 

και μεταελέγχων, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί να επηρεαστούν από 

γεγονότα που συμβαίνουν εκτός του πειράματος (απειλή ιστορικού). Ωστόσο, οι 

πιθανές εξωτερικές συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του σεισμού θα 

έχουν παράλληλες επιπτώσεις και στις δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου, οπότε 

δε λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, οι οδηγίες που δίνονται και στις δύο ομάδες γίνονται 

από την ίδια την ερευνήτρια.  

Για την αντιμετώπιση της απειλής του ελέγχου, αλλά και της απειλής της χρήσης του 

εργαλείου, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο τεστ στον προέλεγχο και το μεταέλεγχο, με τη 

διαφορά ότι στο τεστ του μεταελέγχου, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις έχουν 

παρουσιασθεί με διαφορετική σειρά από ότι στο τεστ προελέγχου. Ωστόσο, οι 

μαθητές και των δύο ομάδων απάντησαν στα ίδια τεστ, οπότε αν υπήρξαν επιρροές, 

θα ήταν και στις δυο ομάδες. Επίσης, το διάστημα των δύο εβδομάδων που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των τεστ, θεωρείται ικανοποιητικό, έτσι ώστε να μην 

θυμούνται τις απαντήσεις. 

Τέλος, η απειλή της παλινδρόμησης αντιμετωπίζεται μαζί με την απειλή της επιλογής 

που αναφέρεται παραπάνω, καθώς οι τάξεις δε συγκροτούνται μόνο από ευφυή ή 

αδύναμα άτομα, δηλαδή ακραίες τιμές για την παλινδρόμηση. 

2.9.2. Αξιοπιστία 

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2008) ένα πείραμα μπορεί να 

θεωρηθεί εσωτερικά έγκυρο στο βαθμό στον οποίο μέσα στο πλαίσιό του τα 

αποτελέσματα που εξάγονται από αυτό είναι αξιόπιστα. Η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων ελέγχθηκε σε προηγούμενη ενότητα που εξεταζόταν, η αξιοπιστία 

του εργαλείου LOES, με τη χρήση του στατιστικού δείκτη Cronbach’ s Alpha. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, τα ευρήματα της έρευνας είναι 

αξιόπιστα. Άρα, θεωρώντας ότι καλύφτηκαν τα όποια θέματα εσωτερικής 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας υπήρχαν, μπορούν τα αποτελέσματα της έρευνας να 

είναι χρήσιμα. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης για κάθε 

ερευνητικό ερώτημα.  

3.1. Ερευνητικό ερώτημα 1 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Υπάρχει διαφορά μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών 

που χρησιμοποιούν ΜΑ και αυτών που δεν χρησιμοποιούν τα ΜΑ στο 

μάθημα για την προστασία από το σεισμό; 

Τα αποτελέσματα του τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για τις δύο 

μεταβλητές παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1. Kolmogorov-Smirnov για τα τεστ προελέγχου και μεταελέγχου των δυο ομάδων 

Τύπος τεστ Ομάδα  Kolmogorov-Smirnov 

Ζ df Sig. 

Τεστ προελέγχου Ελέγχου .49 17 .96 

Πειραματική 1.02 22 .24 

Τεστ μεταελέγχου Ελέγχου .99 17 .27 

Πειραματική 1.57 22 .01 

Για να απαντηθεί το πρώτο υπο-ερώτημα, εφαρμόστηκε το independent samples t-test 

στους βαθμούς επίδοσης και των δυο ομάδων στο τεστ προελέγχου. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα 3.2, ο μέσος όρος της επίδοσης της ομάδας ελέγχου στο τεστ είναι 

μεγαλύτερος από το μέσο όρο της πειραματικής. Τα αποτελέσματα του t-test έδειξαν 

ότι η διαφορά μεταξύ των μέσων όρων στο τεστ προελέγχου των δύο ομάδων δεν 

είναι στατιστικά σημαντική με επίπεδο σημαντικότητας .05. Άρα, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων στο τεστ προελέγχου. 

Πίνακας 3.2. Αποτελέσματα του t-test για την επίδοση στο τεστ προελέγχου 

Ομάδα N Mean SD df t Sig. 

Πειραματική  22 15 2.79 37 1.51 .14 

Ελέγχου 17 16.11 1.79    

Για να απαντηθεί το δεύτερο υπο-ερώτημα, εφαρμόστηκε το Mann Whitney U-Test 

στους βαθμούς επίδοσης και των δυο ομάδων στο τεστ μεταελέγχου. Ο μέσος όρος 
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της επίδοσης της ομάδας ελέγχου στο τεστ μεταελέγχου είναι μεγαλύτερος από το 

μέσο όρο της πειραματικής. Τα αποτελέσματα του Mann Whitney U-Test, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 3.3, έδειξαν ότι η διαφορά μεταξύ των μέσων όρων στο τεστ 

μεταελέγχου των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική με επίπεδο 

σημαντικότητας .05. Άρα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δυο ομάδων στο τεστ μεταελέγχου. 

Πίνακας 3.3. Αποτελέσματα του Mann Whitney U-test για την επίδοση στο τεστ μεταελέγχου 

Ομάδα N Mean Rank Sum of Mean Ranks U Sig. 

Πειραματική  22 17.05 375.00 122.00 .07 

Ελέγχου 17 23.82 405.00   

Για να απαντηθεί το τρίτο υπο-ερώτημα, εφαρμόστηκε το paired samples t-test στους 

βαθμούς επίδοσης στα δυο τεστ κάθε ομάδας ξεχωριστά (πίνακας 3.4). Ο μέσος όρος 

της ομάδας ελέγχου στο τεστ μεταελέγχου  είναι σημαντικά υψηλότερος από το μέσο 

όρο της στο τεστ προελέγχου. Επίσης, ο μέσος όρος της πειραματικής ομάδας στο 

τεστ μεταελέγχου είναι σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της στο τεστ 

προελέγχου. 

Πίνακας 3.4. Αποτελέσματα του paired samples t-test για την επίδοση κάθε ομάδας στα τεστ 

Ομάδα Τύπος τεστ N Mean SD df t Sig. 

Πειραματική Προελέγχου 22 15 2,79 21 -5.28 .00 

Μεταελέγχου 22 18,36 1,21    

Ελέγχου Προελέγχου 17 16,11 1,79 16 -7.23 .00 

Μεταελέγχου 17 19,05 1,02    

Για το τέταρτο υπο-ερώτημα, εφαρμόστηκε το independent samples t-test στα 

μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ομάδας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα υπολογίστηκαν 

αφαιρώντας την επίδοση των μαθητών κάθε ομάδας στο τεστ προελέγχου, από την 

επίδοσή τους στο τεστ μεταελέγχου και αντιμετωπίζονται ως συνεχής μεταβλητή. 

Αρχικά, τα μαθησιακά αποτελέσματα και των δυο ομάδων εξετάστηκαν με το τεστ 

κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov, σύμφωνα με το οποίο, δε διαφέρουν της 

κανονικής κατανομής (πίνακας 3.5). 
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Πίνακας 3.5. Kolmogorov-Smirnov για τα μαθησιακά αποτελέσματα των δυο ομάδων 

Ομάδα  Kolmogorov-Smirnov 

Ζ df Sig. 

Ελέγχου .85 17 .46 

Πειραματική 1.03 22 .23 

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το independent samples t-test. Ο μέσος όρος των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της ομάδας ελέγχου είναι μικρότερος από το μέσο όρο 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας, αλλά δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους (πίνακας 3.6). 

Πίνακας 3.6. Αποτελέσματα του t-test για τα μαθησιακά αποτελέσματα των δυο ομάδων 

Ομάδα N Mean SD df t Sig. 

Πειραματική  22 3.36 2.98 37 -.56 .58 

Ελέγχου 17 2.94 1.68    

 

3.2. Ερευνητικό ερώτημα 2 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Πώς αξιολογούν οι μαθητές τα ΜΑ αναφορικά με τη(ν):  

α) μάθηση 

β) ποιότητα 

γ) εμπλοκή 

Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας αξιολόγησαν συνολικά πέντε ΜΑ, δηλαδή ο 

καθένας συμπλήρωσε πέντε ερωτηματολόγια LOES. Τα ερωτηματολόγια αυτά 

αναλύθηκαν και τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από αυτά για 

κάθε ΜΑ που αξιολογήθηκε, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.7. Σε αυτόν 

παρατηρείται ότι οι μέσοι όροι για τον παράγοντα μάθηση κάθε αντικειμένου 

κυμαίνονται από 3.84 έως 4.36 που δηλώνει ότι οι μαθητές συμφωνούν ή συμφωνούν 

απόλυτα ότι τα ΜΑ τους βοήθησαν να μάθουν. Όμοια οι μέσοι όροι για τον 

παράγοντα ποιότητα κυμαίνονται από 3.65 έως 4.34 που δείχνει ότι οι μαθητές 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι τα ΜΑ ήταν καλής ποιότητας. Τέλος, οι μέσοι 

όροι για τον παράγοντα εμπλοκή κυμαίνονται από 3.58 έως 4.24 που σημαίνει ότι οι 

μαθητές συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι επιτυγχάνονταν η εμπλοκή τους με τα 

ΜΑ. 
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Πίνακας 3.7. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν για τα ΜΑ από LOES 

 Τίτλος ΜΑ N Mean SD Variance 

Μάθηση Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν από 

σεισμό 

22 4.19 .54 .30 

Αντικείμενα σε επικίνδυνες θέσεις 22 3.84 .83 .69 

Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του 

σχολείου 

22 3.91 .91 .83 

Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό 22 3.94 1.06 1.12 

Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό 22 4.36 .50 .25 

Ποιότητα Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν από 

σεισμό 

22 4.32 .61 .37 

Αντικείμενα σε επικίνδυνες θέσεις 22 3.65 .93 .87 

Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του 

σχολείου 

22 3.76 .92 .85 

Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό 22 3.86 .86 .74 

Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό 22 4.34 .55 .30 

Εμπλοκή Προμηθεύομαι τα απαραίτητα πριν από 

σεισμό 

22 4.08 .75 .56 

Αντικείμενα σε επικίνδυνες θέσεις 22 3.77 .86 .73 

Επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του 

σχολείου 

22 3.71 .93 .87 

Εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό 22 3.58 1.00 1.01 

Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό 22 4.24 .62 .39 

Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τεστ ομογένειας των 

διασπορών των δεδομένων κάθε ΜΑ για κάθε παράγοντα.  

Πίνακας 3.8. Τεστ ομογένειας των διασπορών μεταξύ των ΜΑ σε κάθε παράγοντα 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Μάθηση 2,567 4 105 .04 

Ποιότητα 3,376 4 105 .01 

Εμπλοκή ,869 4 105 .49 

Για τον παράγοντα εμπλοκή που εφαρμόστηκε ο έλεγχος one way ANOVA, τα 

αποτελέσματα του οποίου δεν έδειξαν να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μέσων όρων των ΜΑ (F(4,105)=2.30, p>0.05). Άρα, τα ΜΑ σύμφωνα με 
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τις απαντήσεις των μαθητών, δε διαφέρουν σημαντικά από την άποψη εμπλοκής των 

τελευταίων με αυτά. 

Για τον παράγοντα μάθηση, σύμφωνα το τεστ Kruskal-Wallis, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των ΜΑ (p>0.05) (πίνακας 

3.9). Από αυτό προκύπτει ότι σύμφωνα με τους μαθητές τα ΜΑ τους βοήθησαν να 

μάθουν με μη στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Από την άλλη μεριά, τα 

αποτελέσματα για τον παράγοντα ποιότητα, δείχνουν να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των ΜΑ (p<0.05) (πίνακας 3.9). Άρα, οι 

μαθητές δε βρήκαν όλα τα ΜΑ εξίσου ποιοτικά, αφού οι διαφορές μεταξύ τους είναι 

στατιστικά σημαντικές. Συγκεκριμένα το ΜΑ «αντικείμενα σε επικίνδυνες θέσεις» 

έχει το χαμηλότερο μέσο όρο, ενώ το ΜΑ «εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό» 

τον υψηλότερο. 

Πίνακας 3.9. Kruskal-Wallis test για τους παράγοντες μάθηση και ποιότητα 

 Chi-square df Sig. 

Μάθηση 5.74 4 .22 

Ποιότητα 12.47 4 .01 

 

3.3. Ερευνητικό ερώτημα 3 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Υπάρχει σχέση μεταξύ της μάθησης των μαθητών, της ποιότητας των ΜΑ 

και της εμπλοκής των μαθητών με τα ΜΑ; 

Τα αποτελέσματα του τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov  για τις μεταβλητές 

μάθηση, ποιότητα, εμπλοκή παρουσιάζονται στον πίνακα 3.10.  

Πίνακας 3.10. Kolmogorov-Smirnov για τους μέσους όρους των παραγόντων όλων των ΜΑ 

Παράγοντας  Kolmogorov-Smirnov 

Ζ df Sig. 

Μάθηση .63 22 .83 

Ποιότητα .39 22 .99 

Εμπλοκή .59 22 .88 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η δεύτερη προϋπόθεση χρήσης του Pearson correlation που 

είναι η γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών: α) μάθηση - ποιότητα, β) μάθηση - 
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εμπλοκή και γ) ποιότητα - εμπλοκή. Και στις τρεις περιπτώσεις το διάγραμμα 

σκεδασμού έδειξε να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τους.  

Αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία και επιβεβαιώθηκε ότι πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις χρήσης του συντελεστή συσχέτισης Pearson r, έγινε ο έλεγχος. Για την 

πρώτη περίπτωση (μάθηση – ποιότητα) τα αποτελέσματα έδειξαν να υπάρχει ισχυρή 

θετική σχέση μεταξύ των παραγόντων (r=.79, N=22, p<0.05). Αυτό σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται η ποιότητα ενός ΜΑ, αυξάνεται και η μάθηση του μαθητή που το 

χρησιμοποιεί. Για τη δεύτερη περίπτωση (μάθηση – εμπλοκή) τα αποτελέσματα 

έδειξαν να υπάρχει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ των παραγόντων (r=.78, N=22, 

p<0.05). Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η εμπλοκή του μαθητή με ένα ΜΑ, 

αυξάνεται και η μάθηση του μαθητή που το χρησιμοποιεί. Για την τρίτη περίπτωση 

(ποιότητα – εμπλοκή) τα αποτελέσματα έδειξαν να υπάρχει ισχυρή θετική σχέση 

μεταξύ των παραγόντων (r=.80, N=22, p<0.05). Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η 

ποιότητα ενός ΜΑ, αυξάνεται και η εμπλοκή του μαθητή με αυτό. 

 

3.4. Ερευνητικό ερώτημα 4 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις αξιολογήσεις των δυο 

φύλων; 

Αρχικά, υπολογίστηκε η επίδραση του φύλου στον παράγοντα μάθηση. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα του independent samples t-test έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων των δυο φύλων σχετικά με την 

μάθηση (πίνακας 3.11). 

Πίνακας 3.11. Αποτελέσματα t-test για την επίδραση του φύλου στη μάθηση 

Φύλο  N Mean SD df t Sig. 

Αγόρι  11 3.99 .56 15 -.64 .53 

Κορίτσι 11 4.10 .30    

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η επίδραση του φύλου στον παράγοντα ποιότητα. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του independent samples t-test έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων των δυο φύλων σχετικά με 

την ποιότητα των ΜΑ (πίνακας 3.12). 
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Πίνακας 3.12. Αποτελέσματα t-test για την επίδραση του φύλου στην ποιότητα 

Φύλο  N Mean SD df t Sig. 

Αγόρι  11 3.98 .45 20 -.10 .92 

Κορίτσι 11 4.00 .41    

Τέλος, υπολογίστηκε η επίδραση του φύλου στον παράγοντα εμπλοκή. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα του independent samples t-test έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων των δυο φύλων σχετικά με την 

εμπλοκή τους με τα ΜΑ (πίνακας 3.13). 

Πίνακας 3.13. Αποτελέσματα t-test για την επίδραση του φύλου στην εμπλοκή 

Φύλο  N Mean SD df t Sig. 

Αγόρι  11 3.85 .52 20 -.21 .84 

Κορίτσι 11 3.90 .47    

 

3.5. Ερευνητικό ερώτημα 5 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των δυο φύλων; 

Τα αποτελέσματα του τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των δυο φύλων παρουσιάζονται στον πίνακα 3.14. 

Πίνακας 3.14. Kolmogorov-Smirnov για τα μαθησιακά αποτελέσματα των δυο φύλων 

Φύλο  Kolmogorov-Smirnov 

Ζ df Sig. 

Αγόρι  .75 11 .62 

Κορίτσι  .79 11 .56 

Τα αποτελέσματα του independent samples t-test δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

ανάμεσα στα δυο φύλα (πίνακας 3.15). Αυτό σημαίνει ότι τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των αγοριών στα δύο τεστ (προελέγχου-μεταελέγχου), δεν διέφεραν 

σημαντικά από τα μαθησιακά αποτελέσματα των κοριτσιών. 
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Πίνακας 3.15. Αποτελέσματα t-test για την επίδραση του φύλου στα μαθησιακά αποτελέσματα 

Φύλο  N Mean SD df t Sig. 

Αγόρι  11 3.00 2.61 20 -.56 .58 

Κορίτσι 11 3.73 3.41    

 

3.6. Ερευνητικό ερώτημα 6 

Το έκτο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Υπάρχει σχέση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και 

της άνεσης στη χρήση του υπολογιστή; 

Τα αποτελέσματα του τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3.16. 

Πίνακας 3.16. Kolmogorov-Smirnov για τα μαθησιακά αποτελέσματα και την άνεση στη 

χρήση Η/Υ 

Μεταβλητή  Kolmogorov-Smirnov 

Ζ df Sig. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 1.04 22 .23 

Άνεση στη χρήση Η/Υ 1.40 22 .04 

Τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου συσχέτισης Spearman’ s rho έδειξαν 

να υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r=.51, N=22, p<0.05). Σύμφωνα, με αυτό 

υπάρχει μέτρια θετική σχέση μεταξύ της άνεσης στη χρήση υπολογιστή και των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. 

3.7. Ερευνητικό ερώτημα 7 

Το έβδομο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

 Υπάρχει σχέση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και 

της άνεσης στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών; 

Τα αποτελέσματα του τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov στις μεταβλητές 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.17.  
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Πίνακας 3.17. Kolmogorov-Smirnov για τα μαθησιακά αποτελέσματα και την άνεση στη 

χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

Μεταβλητή  Kolmogorov-Smirnov 

Ζ df Sig. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 1.04 22 .23 

Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών 

.90 22 .39 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συντελεστή συσχέτισης Pearson r δείχνουν να 

υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών (r=.68, N=22, p<0.05).  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

μελέτης και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Επίσης, αναφέρονται οι περιορισμοί της 

μελέτης, καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

4.1. Τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, τα ευρήματα έδειξαν να μην υπάρχει 

διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα των δύο ομάδων, γεγονός που συμφωνεί με τα 

ευρήματα των Nurmi και Jaakkola (2006), Baki και Cakiroglu (2010) και Akpinar και 

Simsek (2007). Και στις τρεις περιπτώσεις αναγνωρίστηκαν κάποιοι περιορισμοί που 

ενδεχομένως επηρέασαν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών. Για την παρούσα 

μελέτη, οι παράγοντες που πιθανόν επηρέασαν τα αποτελέσματα ήταν: το σχολικό 

εργαστήριο Πληροφορικής, η τοποθέτηση των μαθητών, η φύση του σχολείου, η ώρα 

της διδακτικής παρέμβασης, το θέμα των ΜΑ. 

Αρχικά, αναφορικά με το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής και την τοποθέτηση 

των μαθητών, θα σημειωθεί ότι το εργαστήριο ήταν πολύ μικρό και είχε μόνο 11 

υπολογιστές με αποτέλεσμα οι μαθητές να τοποθετούνται σε δυάδες μπροστά από τον 

υπολογιστή και να χρησιμοποιούν τα ΜΑ εναλλάξ. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν 

ιδιαίτερα ευχάριστη και, λόγω του μικρού χώρου, συχνά οι μαθητές που περίμεναν τη 

σειρά τους, μιλούσαν μεταξύ τους. Επίσης, σχετικά με τη φύση του σχολείου, πρέπει 

να σημειωθεί ότι ως πειραματικό σχολείο, συμμετέχει συχνά σε έρευνες, γεγονός που 

κάνει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις διδακτικές παρεμβάσεις των ερευνητών ως 

παιχνίδι. Επίσης, οι ώρες που ήταν διαθέσιμες για τις διδακτικές παρεμβάσεις και στα 

δύο σχολεία, ήταν οι τελευταίες που οι μαθητές ήταν συνήθως κουρασμένοι από τις 

προηγούμενες ώρες και η υπομονή τους εξαντλούνταν εύκολα, αναφορικά με το 

χώρου του εργαστηρίου και δεδομένης της κατάστασης εκεί. Τέλος, ενδεχομένως το 

θέμα των ΜΑ να μη λειτούργησε υπέρ της πειραματικής ομάδας, καθώς έχει 

αναφερθεί σε έρευνες (Nurmi & Jaakkola, 2006; Kay & Knaack, 2009) ότι ΜΑ 

διαφορετικού θέματος είχαν διαφορετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των μαθητών. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου independent samples t-test για το πέμπτο ερώτημα 

έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των 
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δυο φύλων. Το γεγονός αυτό εξετάζεται συχνά στη βιβλιογραφία (Kay & Knaack, 

2009; Farha, 2009), καθώς πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η χρήση των ΜΑ στα πλαίσια 

μιας διδασκαλίας δε μεροληπτεί προς ένα φύλο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

δίνεται προσοχή στη σχεδίαση των ΜΑ. 

Τέλος, διερευνήθηκε η σχέση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με την άνεση των 

μαθητών στη χρήση υπολογιστή (έκτο ερευνητικό ερώτημα) και με την άνεση των 

μαθητών στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών (έβδομο ερευνητικό ερώτημα). 

Αναφορικά με το πρώτο, φαίνεται να υπάρχει μέτρια θετική σχέση μεταξύ των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και της άνεσης των μαθητών στη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

ενδεχομένως να βοήθησε σε κάποιο βαθμό στη βελτίωση της επίδοσής τους. Στα 

ευρήματα της βιβλιογραφίας, όμως, δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ τους (Kay & Knaack, 2009; Farha, 2009). Επίσης, ανάμεσα στις 

μεταβλητές μαθησιακά αποτελέσματα και άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών, φαίνεται να υπάρχει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι 

η εμπειρία των μαθητών στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών ενδεχομένως να 

λειτούργησε υπέρ τους και βοήθησε στη βελτίωση της επίδοσής τους. Πιθανών αυτό 

που συνέβη, είναι ότι οι μαθητές με εμπειρία στον υπολογιστή και στα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, μπορούσαν με μεγαλύτερη ευκολία να χρησιμοποιήσουν τα ΜΑ και να 

επικεντρωθούν στις πληροφορίες που λάμβαναν από αυτά, αντί να αφοσιωθούν στα 

εντυπωσιακά γραφικά ή πολυμέσα του εκάστοτε ΜΑ. 

4.2. Αξιολόγηση των ΜΑ από τους μαθητές 

Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι τα ΜΑ τους βοήθησαν να μάθουν για τα 

μέτρα αντιμετώπισης τους για το σεισμό. Το χαμηλότερο μέσο όρο είχε το ΜΑ με 

τίτλο «αντικείμενα σε επικίνδυνες περιοχές». Η αξιολόγηση αυτή προέκυψε, καθώς 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο, το ΜΑ δεν τους 

παρείχε ικανοποιητική ανατροφοδότηση και δεν ήταν ικανοποιημένοι από τα 

γραφικά. Ωστόσο αναφορικά με το ίδιο ΜΑ έκριναν ότι τους βοήθησε να μάθουν. Οι 

μέσοι όροι των υπολοίπων ΜΑ είναι όλοι σε ικανοποιητικά επίπεδα και δε διαφέρουν 

σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές τα βρήκαν ενδιαφέροντα και 

ικανοποιητικά. Τα ευρήματα αυτά, σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη 

μάθησή τους μέσω της χρήσης των ΜΑ, συμφωνούν με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφίας (Turel & Gurol, 2011; Baki & Cakiroglu, 2010). Oι Turel και Gurol 
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(2011), αλλά και οι Baki και Cakiroglu (2010) εξέτασαν την άποψη των μαθητών με 

συνέντευξη. Οι μαθητές και στις δύο περιπτώσεις έκαναν θετικά σχόλια αναφορικά 

με το αν πιστεύουν ότι τα ΜΑ τους βοήθησαν να μάθουν. 

Σχετικά με τον παράγοντα ποιότητα των ΜΑ, οι μέσοι όροι είναι και σε αυτή την 

περίπτωση ικανοποιητικά υψηλοί. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μαθητών 

συμφωνεί ότι τα γραφικά των ΜΑ ήταν καλής ποιότητας και η βοήθεια που τους 

παρέχονταν χρήσιμη. Επίσης, αυτό σημαίνει και ότι η πλειοψηφία δε δυσκολεύτηκε 

να τα χρησιμοποιήσει. Το χαμηλότερο μέσο όρο και με σημαντική διαφορά από τα 

άλλα ΜΑ συγκέντρωσε το ΜΑ με τίτλο «αντικείμενα σε επικίνδυνες περιοχές». Η 

αξιολόγηση αυτή προέκυψε, καθώς σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στο 

ερωτηματολόγιο η χρήση του ΜΑ τους δυσκόλεψε. Ωστόσο, η ευχρηστία δεν είχε το 

χαμηλότερο μέσο όρο. Η οργάνωση του ΜΑ και η χρησιμότητα των παρεχόμενων 

βοηθειών είναι αυτά που έκριναν αρνητικά οι μαθητές. Εξίσου χαμηλό μέσο όρο είχε 

το ΜΑ με τίτλο «επικίνδυνες περιοχές στην αυλή του σχολείου». Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους, αυτό που προβλημάτισε τους μαθητές σε αυτό το ΜΑ είναι οι 

οδηγίες του. Αυτό συνέβη γιατί οι οδηγίες του ΜΑ εμφανίζονται στην αρχή και αν 

πατήσουν άλλο κουμπί αντί για το ESC, πρέπει να κάνουν επανεκκίνηση. Τα 

ευρήματα αυτά, συμφωνούν με ευρήματα των Kay και Knaack (2007b, 2008, 2009), 

οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα γραφικά, η παρεχόμενη βοήθεια και η αλληλεπίδραση 

των μαθητών με τα ΜΑ ήταν σημαντικές παράμετροι με τις οποίες έκριναν οι 

μαθητές τα ΜΑ  

Τέλος, αναφορικά με τον παράγοντα εμπλοκή, οι μέσοι όροι των ΜΑ είναι 

ικανοποιητικά υψηλοί που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μαθητών έμεινε 

ικανοποιημένη με την εμπλοκή της με τα ΜΑ. Συγκεκριμένα, το ΜΑ με τίτλο 

«εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό» είχε τον υψηλότερο μέσο όρο, όπως συνέβη 

και στους άλλους δυο παράγοντες. Το εύρημα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς 

φαίνεται να υπάρχει υψηλή σχέση μεταξύ των παραγόντων, σύμφωνα με το 

ερευνητικό ερώτημα 3. Οι μαθητές έκριναν ότι η μάθηση με το συγκεκριμένο ΜΑ 

τους φάνηκε διασκεδαστική, ότι τους παρείχε κίνητρο για μάθηση και συμφώνησαν 

ότι θα ήθελαν να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, το χαμηλότερο μέσο όρο σε 

αυτό τον παράγοντα δεν τον συγκέντρωσε το ΜΑ με τίτλο «αντικείμενα σε 

επικίνδυνες περιοχές», αλλά το «εκκένωση σχολείου μετά από σεισμό». Αυτό συνέβη 

γιατί σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, δεν έκανε τη μάθηση διασκεδαστική και η 
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εμπλοκή τους με το ΜΑ δεν τους ικανοποίησε. Επίσης, οι ίδιοι έκριναν ότι δεν τους 

έδινε κίνητρο για μάθηση και δεν ήταν πρόθυμοι να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Το 

ΜΑ με τίτλο «αντικείμενα σε επικίνδυνες περιοχές» είχε τον αμέσως επόμενο 

χαμηλότερο μέσο όρο, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν από την εμπλοκή τους με αυτό και 

δε θεώρησαν ότι δίνει κίνητρο για μάθηση με αποτέλεσμα να είναι απρόθυμοι να το 

ξαναχρησιμοποιήσουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι διαφορές των μέσων όρων 

μεταξύ των ΜΑ δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν 

με τα ευρήματα των Kay και Knaack (2007b, 2008, 2009) και Baki & Cakiroglu, 

(2010). Συγκεκριμένα οι Kay και Knaack συμπέραναν ότι σε γενικές γραμμές οι 

μαθητές θεωρούν τη μάθηση με τα ΜΑ διασκεδαστική, τους αρέσει να εμπλέκονται 

μαζί τους και θα τους ενδιέφερε να τα ξαναχρησιμοποιήσουν. 

Στον τρίτο παράγοντα αναφέρθηκε ότι ήταν αναμενόμενο το ΜΑ με τίτλο 

«Εγκατάλειψη κτιρίου μετά από σεισμό» να έχει και εκεί τον υψηλότερο μέσο όρο. Η 

πρόβλεψη αυτή, αιτιολογείται από τις τιμές στους δύο άλλους παράγοντες και από τα 

ευρήματα για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, υπάρχει 

ισχυρή θετική σχέση μεταξύ των παραγόντων, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται η 

τιμή του ενός, αυξάνεται και η τιμή του άλλου. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφίας και συγκεκριμένα με τα ευρήματα των Kay και Knaack 

(2007b). Έτσι, όταν ένα ΜΑ έχει υψηλό μέσο όρο στον παράγοντα εμπλοκή, είναι 

αναμενόμενο να έχει και στον παράγοντα μάθηση. Επίσης, όταν ένα ΜΑ εμπλέκει το 

μαθητή σε μεγάλο βαθμό, του δίνει κίνητρα και κάνει τη μάθηση διασκεδαστική, 

είναι ίσως αναμενόμενο ο ίδιος να θεωρεί ότι το ΜΑ τον βοήθησε να μάθει. Όμοια, 

αν ένα ΜΑ έχει καλής ποιότητας γραφικά, χρήσιμες οδηγίες και είναι εύκολο στο 

χειρισμό, είναι αναμενόμενο ο μαθητής να θεωρεί ότι εμπλέκεται με αυτό και ότι τον 

βοήθησε να μάθει. 

Τέλος, εξετάστηκε αν υπάρχει διαφορά στις αξιολογήσεις των μαθητών ανάλογα με 

το φύλο (τέταρτο ερευνητικό ερώτημα). Τα αποτελέσματα  και για τους τρεις 

παράγοντες έδειξαν να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

αξιολογήσεων των δυο φύλων.  

Συνολικά, οι μαθητές φάνηκε να κρίνουν θετικά τα ΜΑ και να θέλουν να τα 

ξαναχρησιμοποιήσουν. Η πλειοψηφία θεώρησε ότι τους βοήθησαν να μάθουν και ότι 

έκαναν τη μάθηση διασκεδαστική, δίνοντάς της παιγνιώδη χαρακτήρα.  
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4.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Οι βασικοί περιορισμοί της έρευνας είναι: 

 Το περιορισμένο δείγμα που επηρεάζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων 

 Οι περιορισμένοι υπολογιστές στο εργαστήριο Πληροφορικής 

 Το πειραματικό εργαλείο 

 

4.4. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Με τη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε να εξεταστεί η επίδραση των ΜΑ στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών. Ωστόσο, δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα για τη χρήση τους ως στήριξη για τη διδασκαλία στην τάξη. Η εμπειρία 

που αποκτήθηκε, όμως, από τη μελέτη αυτή ανέδειξε μια σειρά συστάσεων για 

περαιτέρω μελέτη στον τομέα των ΜΑ, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Αρχικά προτείνεται να διεξαχθεί η μελέτη με τη χρήση μεγαλύτερου μεγέθους 

δείγματος. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα θα είναι πιο ακριβή και ενδεχομένως 

να μπορούν να γενικευθούν. Ακόμη, το δείγμα μπορεί να αποτελείται από μαθητές 

διαφόρων ηλικιών με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των ΜΑ στα μαθησιακά 

αποτελέσματα μαθητών διαφορετικής ηλικίας.  

Επίσης, μπορεί να διεξαχθεί έρευνα με τη χρήση διαφορετικών τύπων ΜΑ με στόχο 

τη διερεύνηση της πιθανότητας να υπάρχει διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των μαθητών, ανάλογα με τον τύπο που χρησιμοποιήθηκε. Ταυτόχρονα με αυτό 

μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει σχέση μεταξύ του τύπου του ΜΑ που 

προσέφερε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και της ηλικίας των μαθητών.  

Επιπλέον, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα ΜΑ από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα 

τα εντάξουν σε ένα σενάριο διδασκαλίας και θα έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν όποια προσέγγιση θεωρούν κατάλληλη. Με τον τρόπο αυτό θα 

διερευνηθούν οι επιπτώσεις των ΜΑ σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης, με 

διαφορετικούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτική προσέγγιση. Παράλληλα με αυτό, θα 

μπορούσαν και οι ίδιοι να τα αξιολογήσουν για να γίνει η σύγκριση μεταξύ των 

αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών και των αξιολογήσεων των μαθητών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. ΤΕΣΤ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Ονοματεπώνυμο:  

Ημερομηνία:  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Σημείωσε με Σ τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση 

 

1. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κοντά στην έξοδο του δωματίου, πρέπει να έχεις: 

ψηλά έπιπλα  

καθόλου έπιπλα  

χαμηλά έπιπλα  

 

2. Στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης για το σεισμό πρέπει οπωσδήποτε να έχεις: 

ένα μπουκαλάκι νερό, μια σφυρίχτρα και ένα ραδιόφωνο  

ένα μπουκαλάκι νερό, μια σφυρίχτρα, ένα ραδιόφωνο και ένα σάντουιτς  

ένα μπουκαλάκι νερό, μια σφυρίχτρα, ένα ραδιόφωνο και κράκερ  

 

3. Ένα σημείο συνάντησης με τους γονείς σου μετά το σεισμό είναι: 

κάτω από το σπίτι  

στο πάρκο  

στο δρόμο μπροστά από το σπίτι  

 

4. Η πρώτη κίνηση που κάνεις ενώ γίνεται σεισμός είναι: 

να τρέξεις κατευθείαν έξω από το σπίτι  

να πάρεις τηλέφωνο τους συγγενείς σου  

να πας κάτω από το τραπέζι  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Σημείωσε με Σ τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση 

 

5. Για να είστε ασφαλείς στην τάξη σε περίπτωση σεισμού, τη βιβλιοθήκη της 

αίθουσας: 

την τοποθετείτε δίπλα στην πόρτα  

τη γεμίζετε με βαριά αντικείμενα  

τη στερεώνετε σε τοίχο μακριά από την πόρτα  

 

6. Μετά από το σεισμό βγαίνει στο προαύλιο πρώτα το τμήμα: 

που βρίσκεται μακριά από την έξοδο ή τη σκάλα  

που αποφασίζεται με διαπραγμάτευση  

που βρίσκεται κοντά στην έξοδο ή τη σκάλα  

 

7. Κατά τη διάρκεια του σεισμού: 

τρέχετε αμέσως όλοι έξω από την τάξη  

μπαίνετε όλοι κάτω από τα θρανία  

στέκεστε δίπλα στα θρανία σας μέχρι να τελειώσει  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Σημείωσε με Σ τη σωστή και Λ τη λάθος απάντηση σε κάθε ερώτηση 

 

8. Μετά το σεισμό πηγαίνω με το ασανσέρ στο ισόγειο για να κερδίσω χρόνο  

9. Μετά το σεισμό κλείνω τους κεντρικούς διακόπτες (ρεύμα, νερό, αέριο)  

10. Μετά το σεισμό βγαίνω στο μπαλκόνι  

11. Μετά το σεισμό τρέχω κάτω από μπαλκόνια για να αποφύγω γλάστρες που 

πέφτουν 

 

12. Μετά το σεισμό ανεβαίνω από τις σκάλες στην ταράτσα  

13. Μετά το σεισμό κατεβαίνω από τις σκάλες στο ισόγειο  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Σημείωσε με Σ τη σωστή και Λ τη λάθος απάντηση σε κάθε ερώτηση 

 

14. Μετά το σεισμό μαζεύω τα πράγματά μου για να βγω έξω  

15. Μετά το σεισμό δοκιμάζω να βγω από το παράθυρο της τάξης μου  

16. Μετά το σεισμό ακολουθώ τους συμμαθητές μου τρέχοντας  

17. Μετά το σεισμό περιμένω στο προαύλιο  

18. Μετά το σεισμό στέκομαι δίπλα στον τοίχο του σχολείου  

19. Μετά το σεισμό πίνω νερό από τη βρύση  

20. Μετά το σεισμό αποφεύγω τα πεσμένα καλώδια της ΔΕΗ  
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Β. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

 

Μάθηση (Learning) Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 
Η δραστηριότητα με 

βοήθησε να μάθω 

     

Η απόκριση της 

δραστηριότητας στις 

ενέργειές μου με βοήθησε 

να μάθω 

     

Τα γραφικά, τα κινούμενα 

γραφικά, οι ετικέτες και τα 

κουμπιά με βοήθησαν να 

μάθω 

     

Η δραστηριότητα με 

βοήθησε να διδαχθώ νέες 

έννοιες 

     

Συνολικά, η δραστηριότητα 

με βοήθησε να μάθω 

     

 

Ποιότητα (Quality) Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 
Οι οδηγίες χρήσης της 

δραστηριότητας μου 

φάνηκαν χρήσιμες 

     

Μου ήταν εύκολο να 

ακολουθήσω τις οδηγίες 

χρήσης της δραστηριότητας 

     

Μου ήταν εύκολο να 

χρησιμοποιήσω τη 

δραστηριότητα 

     

Η δραστηριότητα είναι καλά 

οργανωμένη 

     

 

Εμπλοκή (Engagement) Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 
Μου άρεσε το θέμα της 

δραστηριότητας 

     

Μου άρεσε η εμπλοκή μου 

στη δραστηριότητα 

     

Η δραστηριότητα δίνει 

κίνητρο για μάθηση 

     

Η δραστηριότητα έκανε τη 

μάθηση διασκεδαστική 

     

Θα ήθελα να 

χρησιμοποιήσω ξανά τη 

δραστηριότητα 

     

 
  

Ονοματεπώνυμο:  

Τίτλος Μαθησιακού αντικειμένου:  
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Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

1. Ημερομηνία Γέννησης  

(π.χ. 18/03/2002) 
 2. Φύλο: Αγόρι  Κορίτσι  

 

3. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή;  

 

4. Πόσο άνετος/η θεωρείς ότι είσαι ως προς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή; 

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

5. Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; Ναι  Όχι  

 

6. Αν ναι, πόσο συχνά παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; 

Σχεδόν ποτέ 
1 φορά το 

μήνα 

1 φορά την 

εβδομάδα 

2-3 φορές την 

εβδομάδα 
Καθημερινά 

     

 

7. Πόσο άνετος/η θεωρείς ότι είσαι ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών; 

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

8. Τι είδους συσκευή χρησιμοποιείς συνήθως για να παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; 

Ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Κονσόλα (π.χ. Sony Play station, Microsoft Χbox, Nintendo wii κτλ.)  

Φορητή κονσόλα (π.χ. PSP, Nintendo dsi κτλ.)  

Κινητό τηλέφωνο  

 

Ονοματεπώνυμο:  
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Δ. ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΠΕ 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1. Δημιουργός σεναρίου 

Χορμόβα Χαρίκλεια 

2. Τίτλος σεναρίου 

Μαθαίνω να προστατεύομαι από τους σεισμούς με την υποστήριξη Ψηφιακών 

Μαθησιακών Αντικειμένων 

3. Τάξη εφαρμογής, γνωστικό αντικείμενο και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

ΣΤ’ Δημοτικού, Βιβλίο Γεωγραφίας, Κεφάλαιο 16, σελ. 58-59 

4. Το επιστημονικό περιεχόμενο 

Παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης του σεισμού στο χώρο του σχολείου και 

του σπιτιού.  

Πριν το σεισμό: ενημέρωση, σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης / σύνταξη 

οικογενειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις ετοιμότητας, προμήθεια εφοδίων 

πρώτης ανάγκης / οργάνωση σακιδίου έκτακτης ανάγκης, επισήμανση και άρση 

επικινδυνοτήτων, έλεγχος κτιρίου 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού: διατήρηση της ψυχραιμίας, παραμονή στο χώρο, 

προστασία κάτω από τραπέζι / θρανίο, απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία 

Μετά το σεισμό: χρήση του σακιδίου έκτακτης ανάγκης, κλείσιμο της παροχής του 

ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, προσεκτική χρήση της 

σκάλας, αποφυγή του ανελκυστήρα, μετακίνηση και παραμονή σε κοντινό, ανοιχτό, 

ελεύθερο χώρο, απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία 

5. Συσχέτιση και συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας ΣΤ’ Δημοτικού η 

διδασκαλία του μαθήματος «Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή 

των ανθρώπων». Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται κάποιοι τρόποι 

αντιμετώπισης του σεισμού. 
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6. Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν Η/Υ. Γνωρίζουν, ήδη, κάποια 

βασικά στοιχεία για την έννοια του σεισμού από το μάθημα της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος.  

7. Εναλλακτικές αντιλήψεις (πριν – κατά τη διάρκεια – μετά το σεισμό) 

Στο σχολείο οι μαθητές θεωρούν ότι το καλύτερο είναι: 

1. κατά τη διάρκεια του σεισμού να περιμένουν δίπλα στο θρανίο 

2. κατά τη διάρκεια του σεισμού να τρέξουν να βγουν αμέσως έξω 

Στο σπίτι οι μαθητές θεωρούν ότι το καλύτερο είναι: 

1. κατά τη διάρκεια του σεισμού να περιμένουν δίπλα σε τραπέζι ή μεγάλο 

έπιπλο 

2. κατά τη διάρκεια του σεισμού να τρέξουν να βγουν αμέσως έξω 

3. κατά τη διάρκεια του σεισμού να πηδήξουν από το παράθυρο 

 

3. Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Διδακτικοί στόχοι 

1. Να κατανοήσουν τις επικινδυνότητες στο χώρο του σχολείου και να καταστούν 

ικανοί να προτείνουν μέτρα για την άρση των επικινδυνοτήτων αυτών. 

2. Να κατανοήσουν τις επικινδυνότητες στο χώρο του σπιτιού και να καταστούν 

ικανοί να προτείνουν μέτρα για την άρση των επικινδυνοτήτων αυτών. 

3. Να καταστούν ικανοί να προστατεύονται με ψυχραιμία, όταν ο σεισμός τους 

βρει στο σχολείο. 

4. Να καταστούν ικανοί να προστατεύονται με ψυχραιμία, όταν ο σεισμός τους 

βρει στο σπίτι. 

5. Να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σχολείο, αμέσως μετά 

από μεγάλο σεισμό. 

6. Να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σπίτι, αμέσως μετά 

από μεγάλο σεισμό. 

Γενικότεροι στόχοι 

1. Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και 

ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών. 
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2. Να εκτιμήσουν τη σημασία και τη συνεισφορά των υπό μελέτη θεμάτων για τη 

ζωή τους. 

Στόχοι ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

1. Η εξοικείωση του μαθητή με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με τη χρήση 

των μαθησιακών αντικειμένων. 

 

4. Διδακτική προσέγγιση 

Εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας. 

5. Οργάνωση διδασκαλίας 

Οι μαθητές τοποθετούνται ανά δύο άτομα σε κάθε υπολογιστή. Ωστόσο, εργάζονται 

ατομικά εναλλάξ. Όσο ο ένας μαθητής ασχολείται με το εκάστοτε ψηφιακό 

μαθησιακό αντικείμενο, ο δεύτερος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο για το ψηφιακό 

μαθησιακό αντικείμενο που χρησιμοποίησε. 

6. Ρόλος εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, υποστηρικτικό ρόλο. 

Καθοδηγεί τη διαδικασία, προκαλεί αποτελεσματική συζήτηση και την 

αλληλεπίδραση στις ομάδες και την ολομέλεια. 

7. Εκτιμώμενη διάρκεια 

Δύο διδακτικές ώρες 

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1. Περιγραφή διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων – φύλλα εργασίας 

Φάση προσανατολισμού 

Η εισαγωγή στο θέμα του σεισμού γίνεται με την αναφορά στον πρόσφατο σεισμό 

που έγινε στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Ακολουθεί συζήτηση μαθητών και 

εκπαιδευτικού αναφορικά με το γεγονός και στη συνέχεια μελετάται ο βαθμός 

σεισμικότητας των Ιωαννίνων. Τέλος, αναφέρονται εμπειρίες μαθητών με σεισμούς 

και γίνεται συζήτηση για το πόσο προετοιμασμένοι θεωρούν ότι είναι. 

Φάση ανάδειξης ιδεών 
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Στη φάση αυτή, παροτρύνονται οι μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες του και να 

διατυπώσουν όσα μέτρα προστασίας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό) 

γνωρίζουν, αρχικά για το χώρο του σχολείου και στη συνέχεια για το χώρο του 

σπιτιού ή  κάποιου άλλου κτιρίου. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις ιδέες των 

μαθητών και τις ταξινομεί. 

Φάση αναδόμησης των ιδεών 

Στη φάση αυτή, οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τις ιδέες τους και να τις 

αναπτύξουν ή να τις αντικαταστήσουν. Αρχικά, εξετάζονται οι απαραίτητες ενέργειες 

στο σχολείο και στο σπίτι πριν το σεισμό. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές εργάζονται 

στους υπολογιστές και χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα σχετικά με 

την άρση των επικινδυνοτήτων και με την οργάνωση του σακιδίου έκτακτης ανάγκης. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης για τις απαραίτητες 

ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού. Τέλος, μελετώνται οι απαραίτητες ενέργειες 

μετά το σεισμό χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα σχετικά με την 

προτεραιότητα εξόδου των τμημάτων, τους ασφαλείς χώρους στον προαύλιο χώρο 

του σχολείου και την ασφαλή διαδικασία που ακολουθείται κατά την έξοδο από το 

σπίτι μετά το σεισμό.  

Φάση εφαρμογής της νέας γνώσης 

Στη φάση αυτή, οι νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν, εφαρμόζονται για τη λύση 

προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν νόημα για τους μαθητές. Στο σημείο 

αυτό, χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και καλούνται, να 

σκεφτούν και να αναφέρουν τι αλλαγές χρειάζεται η σχολική τους αίθουσα, έτσι ώστε 

να νιώθουν ασφαλής σε περίπτωση σεισμού. Στη συνέχεια φτιάχνουν ένα χάρτη του 

σχολείου με τις σχολικές αίθουσες και εξετάζουν ποια έξοδος βρίσκεται κοντύτερα 

στην τάξη τους. Αν υπάρχουν σκάλες, εξετάζουν με ποια σειρά θα κατέβει το τμήμα 

τους. Τέλος, βγαίνουν στο σχολικό προαύλιο και ερευνούν ποιο σημείο είναι ασφαλές 

να κατευθυνθούν μετά από σεισμό. Η ομάδα με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις 

κερδίζει. 

Φάση ανασκόπησης 

Οι μαθητές συζητάνε μεταξύ τους σχετικά με τις τωρινές και τις προηγούμενες ιδέες 

τους. Τις συγκρίνουν και εξετάζουν γιατί άλλαξαν γνώμη. 
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2. Υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικά μέσα και υλικό 

Για το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο πληροφορικής και τα 

μαθησιακά αντικείμενα του αναφέρονται στα σενάρια και βρίσκονται στους εξής 

συνδέσμους: 

http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_74/ 

http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_99/ 

http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_98/ 

http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_27/ 

3. Βιβλιογραφικές πηγές 

Βιβλίο Εκπαιδευτικού, ΣΤ’ Δημοτικού, Γεωγραφία, Κεφάλαιο 16, Οι φυσικές 

καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων, σελ. 58-59 

Βιβλίο Μαθητή, ΣΤ’ Δημοτικού, Γεωγραφία, Κεφάλαιο 16, Οι φυσικές καταστροφές 

και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων, σελ. 58-59 

Κώτσης, Κ. (2005). Διδασκαλία της φυσικής και πείραμα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, Ιωάννινα, σελ. 66-77 

Savasci, F., Uluduz, H. (2013). Fifth grade elementary students' conceptions of 

earthquakes. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 

14, Issue 2, Article 11, p.1  

Μικρόπουλος, Α. (2012). Δομή σεναρίου διδασκαλίας 

Σπυροπούλου – Κατσάνη, Δ. (2005). Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις 

φυσικές επιστήμες, Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, Αθήνα, σελ. 105-107 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1. Αξιολόγηση μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με το πέρας της διδασκαλίας με τη χρήση τεστ 

μεταελέγχου (posttest). 

http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_74/
http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_99/
http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_98/
http://deucalion.edu.gr/objects/eduobject_earthquake_27/
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Δ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Στη φάση αυτή, προτείνεται στους μαθητές να κάνουν μια συζήτηση με τους γονείς 

τους στο σπίτι για όσα έμαθαν για το σεισμό και να φτιάξουν ένα οικογενειακό 

σχέδιο σε περίπτωση σεισμού, που να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης, 

τις ενέργειες που ακολουθούν πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του σεισμού, ένα 

σημείο συνάντησης σε ασφαλές μέρος. Το σχέδιο αυτό μπορούν να το παρουσιάσουν 

στους συμμαθητές τους την επόμενη σχολική μέρα μέρα. 
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Ε. ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΠΕ 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

8. Δημιουργός σεναρίου 

Χορμόβα Χαρίκλεια 

9. Τίτλος σεναρίου 

Μαθαίνω να προστατεύομαι από τους σεισμούς 

10. Τάξη εφαρμογής, γνωστικό αντικείμενο και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

ΣΤ’ Δημοτικού, Βιβλίο Γεωγραφίας, Κεφάλαιο 16, σελ. 58-59 

11. Το επιστημονικό περιεχόμενο 

Παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης του σεισμού στο χώρο του σχολείου και 

του σπιτιού.  

Πριν το σεισμό: ενημέρωση, σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης / σύνταξη 

οικογενειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις ετοιμότητας, προμήθεια εφοδίων 

πρώτης ανάγκης / οργάνωση σακιδίου έκτακτης ανάγκης, επισήμανση και άρση 

επικινδυνοτήτων, έλεγχος κτιρίου 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού: διατήρηση της ψυχραιμίας, παραμονή στο χώρο, 

προστασία κάτω από τραπέζι / θρανίο, απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία 

Μετά το σεισμό: χρήση του σακιδίου έκτακτης ανάγκης, κλείσιμο της παροχής του 

ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, προσεκτική χρήση της 

σκάλας, αποφυγή του ανελκυστήρα, μετακίνηση και παραμονή σε κοντινό, ανοιχτό, 

ελεύθερο χώρο, απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία 

12. Συσχέτιση και συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας ΣΤ’ Δημοτικού η 

διδασκαλία του μαθήματος «Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή 

των ανθρώπων». Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται κάποιοι τρόποι 

αντιμετώπισης του σεισμού. 

13. Προαπαιτούμενες γνώσεις 
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Γνωρίζουν, ήδη, κάποια βασικά στοιχεία για την έννοια του σεισμού από το μάθημα 

της Μελέτης του Περιβάλλοντος.  

14. Εναλλακτικές αντιλήψεις (πριν – κατά τη διάρκεια – μετά το σεισμό) 

Στο σχολείο οι μαθητές θεωρούν ότι το καλύτερο είναι: 

1. κατά τη διάρκεια του σεισμού να περιμένουν δίπλα στο θρανίο 

2. κατά τη διάρκεια του σεισμού να τρέξουν να βγουν αμέσως έξω 

Στο σπίτι οι μαθητές θεωρούν ότι το καλύτερο είναι: 

1. κατά τη διάρκεια του σεισμού να περιμένουν δίπλα σε τραπέζι ή μεγάλο 

έπιπλο 

2. κατά τη διάρκεια του σεισμού να τρέξουν να βγουν αμέσως έξω 

3. κατά τη διάρκεια του σεισμού να πηδήξουν από το παράθυρο 

 

3. Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Διδακτικοί στόχοι 

1. Να κατανοήσουν τις επικινδυνότητες στο χώρο του σχολείου και να 

καταστούν ικανοί να προτείνουν μέτρα για την άρση των επικινδυνοτήτων 

αυτών. 

2. Να κατανοήσουν τις επικινδυνότητες στο χώρο του σπιτιού και να καταστούν 

ικανοί να προτείνουν μέτρα για την άρση των επικινδυνοτήτων αυτών. 

3. Να καταστούν ικανοί να προστατεύονται με ψυχραιμία, όταν ο σεισμός τους 

βρει στο σχολείο. 

4. Να καταστούν ικανοί να προστατεύονται με ψυχραιμία, όταν ο σεισμός τους 

βρει στο σπίτι. 

5. Να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σχολείο, αμέσως 

μετά από μεγάλο σεισμό. 

6. Να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σπίτι, αμέσως μετά 

από μεγάλο σεισμό. 

Γενικότεροι στόχοι 

1. Να εκτιμήσουν τη σημασία και τη συνεισφορά των υπό μελέτη θεμάτων για 

τη ζωή τους. 
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4. Διδακτική προσέγγιση 

Εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας. 

5. Οργάνωση διδασκαλίας 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση. 

6. Ρόλος εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, υποστηρικτικό ρόλο. 

Καθοδηγεί τη διαδικασία, προκαλεί αποτελεσματική συζήτηση και την 

αλληλεπίδραση στις ομάδες και την ολομέλεια. 

7. Εκτιμώμενη διάρκεια 

Δύο διδακτικές ώρες 

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

4. Περιγραφή διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων – φύλλα εργασίας 

Φάση προσανατολισμού 

Η εισαγωγή στο θέμα του σεισμού γίνεται με την αναφορά στον πρόσφατο σεισμό 

που έγινε στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Ακολουθεί συζήτηση μαθητών και 

εκπαιδευτικού αναφορικά με το γεγονός και στη συνέχεια μελετάται ο βαθμός 

σεισμικότητας των Ιωαννίνων. Τέλος, αναφέρονται εμπειρίες μαθητών με σεισμούς 

και γίνεται συζήτηση για το πόσο προετοιμασμένοι θεωρούν ότι είναι. 

Φάση ανάδειξης ιδεών 

Στη φάση αυτή, παροτρύνονται οι μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες του και να 

διατυπώσουν όσα μέτρα προστασίας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό) 

γνωρίζουν, αρχικά για το χώρο του σχολείου και στη συνέχεια για το χώρο του 

σπιτιού ή  κάποιου άλλου κτιρίου.  Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις ιδέες των 

μαθητών και τις ταξινομεί. 

Φάση αναδόμησης των ιδεών 
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Στη φάση αυτή, οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τις ιδέες τους και να τις 

αναπτύξουν ή να τις αντικαταστήσουν. Στο σημείο αυτό γίνεται χρήση του 

προτζέκτορα και παρουσιάζεται υλικό από τη σελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π. - www.oasp.gr) με τη μορφή παρουσίασης σε 

Powerpoint. Αρχικά, εξετάζονται οι απαραίτητες ενέργειες στο σχολείο και στο σπίτι 

πριν το σεισμό. Παρουσιάζονται τα διάφορα μέτρα προστασίας που προτείνονται από 

τον οργανισμό, μαζί με τις σχετικές εικόνες. Στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση με 

την ολομέλεια της τάξης με αφορμή τις εικόνες για τις απαραίτητες ενέργειες κατά τη 

διάρκεια του σεισμού. Και τέλος, μελετώνται οι απαραίτητες ενέργειες μετά το 

σεισμό, σύμφωνα με τον Ο.Α.Σ.Π.. 

Φάση εφαρμογής της νέας γνώσης 

Στη φάση αυτή, οι νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν, εφαρμόζονται για τη λύση 

προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν νόημα για τους μαθητές. Στο σημείο 

αυτό, χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και καλούνται, να 

σκεφτούν και να αναφέρουν τι αλλαγές χρειάζεται η σχολική τους αίθουσα, έτσι ώστε 

να νιώθουν ασφαλής σε περίπτωση σεισμού. Στη συνέχεια φτιάχνουν ένα χάρτη του 

σχολείου με τις σχολικές αίθουσες και εξετάζουν ποια έξοδος βρίσκεται κοντύτερα 

στην τάξη τους. Αν υπάρχουν σκάλες, εξετάζουν με ποια σειρά θα κατέβει το τμήμα 

τους. Τέλος, βγαίνουν στο σχολικό προαύλιο και ερευνούν ποιο σημείο είναι ασφαλές 

να κατευθυνθούν μετά από σεισμό. Η ομάδα με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις 

κερδίζει. 

Φάση ανασκόπησης 

Οι μαθητές συζητάνε μεταξύ τους σχετικά με τις τωρινές και τις προηγούμενες ιδέες 

τους. Τις συγκρίνουν και εξετάζουν γιατί άλλαξαν γνώμη. 

 

5. Υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικά μέσα και υλικό 

Για το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο προτζέκτορας και εικόνες από το site 

www.oasp.gr . 

6. Βιβλιογραφικές πηγές 

Βιβλίο Εκπαιδευτικού, ΣΤ’ Δημοτικού, Γεωγραφία, Κεφάλαιο 16, Οι φυσικές 
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καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων, σελ. 58-59 

Βιβλίο Μαθητή, ΣΤ’ Δημοτικού, Γεωγραφία, Κεφάλαιο 16, Οι φυσικές καταστροφές 

και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων, σελ. 58-59 

Κώτσης, Κ. (2005). Διδασκαλία της φυσικής και πείραμα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, Ιωάννινα, σελ. 66-77 

Μικρόπουλος, Α. (2012). Δομή σεναρίου διδασκαλίας 

Σπυροπούλου – Κατσάνη, Δ. (2005). Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις 

φυσικές επιστήμες, Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, Αθήνα, σελ. 105-107 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1. Αξιολόγηση μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με το πέρας της διδασκαλίας με τη χρήση τεστ 

μεταελέγχου (posttest). 

 

Δ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Στη φάση αυτή, προτείνεται στους μαθητές να κάνουν μια συζήτηση με τους γονείς 

τους στο σπίτι για όσα έμαθαν για το σεισμό και να φτιάξουν ένα οικογενειακό 

σχέδιο σε περίπτωση σεισμού, που να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης, 

τις ενέργειες που ακολουθούν πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του σεισμού, ένα 

σημείο συνάντησης σε ασφαλές μέρος. Το σχέδιο αυτό μπορούν να το παρουσιάσουν 

στους συμμαθητές τους την επόμενη σχολική μέρα μέρα. 

 

 


