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Πεξίιεψή 

Η εξγαζία παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε κηθξν-εθαξκνγώλ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη tablets γηα ηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ γηα ηα θπηά 

ζε καζεηέο ηεο Γ΄ δεκνηηθνύ. Γηα λα εμεηαζηνύλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 44 

καζεηέο δύν δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Λεηβαδηάο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο. Η 

δηδαζθαιία θαη ζηηο δύν νκάδεο ζηεξίρζεθε ζην κνληέιν ησλ Driver θαη Oldham, κε 

ηε δηαθνξά όηη ζηελ πξώηε νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ελώ ζηε 

δεύηεξε ηα tablets. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε θύιια αμηνιόγεζεο θαη κε 

έλα εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Η αλάιπζε 

έδεημε όηη νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα tablets είραλ θαιύηεξα γλσζηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ άιιε νκάδα. Δπίζεο, νη εθαξκνγέο θάλεθε λα 

ηθαλνπνηήζαλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο έδσζαλ θίλεηξα γηα κάζεζε. Τα 

απνηειέζκαηα νδεγνύλ ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε έληαμε ησλ tablets ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: δεκνηηθό ζρνιείν, επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα, θπηά, tablets 

 

Δηζαγωγή 

Η δηδαζθαιία ησλ θπηώλ, ζην δεκνηηθό ζρνιείν εληάζζεηαη ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο πνπ, ζηελ νπζία, εηζάγεη ηα παηδηά ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (ΦΔ) από 

ηελ πξώηε θηόιαο ηάμε. Όκσο, ηα θπηά απνηεινύλ έλα αληηθείκελν πνπ δπζθνιεύεη 

ηνπο καζεηέο. Οη δπζθνιίεο εληνπίδνληαη είηε ζην λα αληηιεθζνύλ θάπνηεο έλλνηεο, 

όπσο είλαη ε θσηνζύλζεζεείηεζην λα ηαμηλνκήζνπλ ηα θπηά κε βάζε θάπνηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Αθόκα, αλαγλσξίδνπλ κόλν ηα "νξαηά" κέξε, όπσο είλαη ηα 

θύιια, ελώ παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ ηηο ξίδεο. Σπλεπώο, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα 

παηδηά ηα θπηά, είλαη ζεκαληηθό απηό λα γίλεη κε παξεκβάζεηο πνπ αμηνπνηνύλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη λα έρνπλ λόεκα γηα ηα ίδηα.Γπζηπρώο, εμαθνινπζνύλ λα είλαη 

εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλεο νη ζπκβαηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, πνπ ζπρλά 

απνηπγράλνπλ λα εληζρύζνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ 

(Pfundt&Duit, 2009).  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα ηειεπηαία ρξόληα, παξαηεξείηαη απμεκέλε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζεθηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη, 

εηδηθόηεξα, ησλ tablets ζηελ εθπαίδεπζε. Η επειημία πνπ πξνζθέξνπλ, ηα θαζηζηά έλα 

ελδηαθέξνλ εξγαιείν. Όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ κέζσ tablets, δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηλα 

έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπο (Heinrich, 2012). Αθόκα, 

δηεπθνιύλνπλ ηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ θαη θαηλνκέλσλ ησλ ΦΔ πνπ δύζθνια κπνξνύλ 
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λα πξνζεγγηζηνύλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Kesim & Ozarslan, 2012). Μία ζεκαληηθή 

θαηεγνξία εθαξκνγώλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο (Augmented Reality, ΔΠ). Η ΔΠζπλδπάδεη εηθνληθά 

κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα· ςεθηαθά ζηνηρεία ελζσκαηώλνληαη, ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν, ζην ππάξρνλ πεξηβάιινλ, επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη κε 

απηά (Van Krevelen & Poelman, 2010). Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο ΔΠδίλνπλ 

θίλεηξα γηα κάζεζε, θαη, γεληθόηεξα, θαίλεηαη λα επηδξνύλ ζεηηθά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Kesim & Ozarslan, 2012). 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, γελλήζεθε ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ην θαηά 

πόζν ε ρξήζε tablets ζε ζπλδπαζκό κε κηθξν-εθαξκνγέο ΔΠ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ 

ην γλσζηηθό επίπεδν καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ αλαθνξηθά κε ηα θπηά. Γηα λα 

εξεπλεζεί απηό, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα πξόγξακκα δηδαθηηθώλ 

παξεκβάζεσλ, πνπ είραλ σο νκάδα-ζηόρν καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

Σα θπηά ωο δηδαθηηθό αληηθείκελν 

Τα κηθξά παηδηά έρνπλ έλα εγγελέο ελδηαθέξνλ γηα ηα θπηά, αιιά θαζώο κεγαιώλνπλ, 

απηό ράλεηαη (Wandersee & Schussler, 2001). Φαξαθηεξηζηηθά, ζε έξεπλα ηνπ 

Lindemann-Matthies (2002), δηαπηζηώζεθε όηη παηδηά θαη λεαξνί ελήιηθεο κπνξνύζαλ 

λα θαηνλνκάζνπλ κόιηο πέληε θπηά ηνπ ηόπνπ ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα θπηά ζε ζρέζε κε ηα δώα, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη είλαη 

πην εύθνιν λα αλαγλσξίζεη θαλείο ραξαθηεξηζηηθά από θάηη ην νπνίν θηλείηαη θαη 

βγάδεη ήρνπο, ζε ζρέζε κε θάηη ζηαηηθό, όπσο ηα θπηά (Fancovicova & Prokop, 

2010). Λόγσ απηήο ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο, ηα θπηά ζπρλά παξαβιέπνληαη θαη 

από ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ (Lally, Brooks, Tax, & Dolan, 2007). Παξάιιεια, ε 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηα θπηά θαη ηα κηθξά παηδηά είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε 

(Tunnicliffe & Reiss, 2001). 

Όηαλ ηα θπηά απνηεινύλ δηδαθηηθό αληηθείκελν, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο (ελδεηθηηθά, McNair&Stein, 2001), 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

θπηώλ θαη πώο απηά αλαπηύζζνληαη. Αθόκα θαη ην ηη είλαη θπηό θαίλεηαη λα 

δπζθνιεύεη· νη καζεηέο ζεσξνύλ όηη νη ζπόξνη θαη ηα δέληξα (όηαλ είλαη κεγάια) δελ 

είλαη θπηά (Bell, 1981). Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ θπηώλ, νη McNair θαη Stain 

(2001) όηαλ δήηεζαλ από παηδηά θαη ελήιηθεο λα δσγξαθίζνπλ έλα θπηό, νη 

πεξηζζόηεξνη ζρεδίαζαλ έλα αλζνθόξν θπηό. Δπηπιένλ, έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα 

παηδηά πνιιέο θνξέο απνδίδνπλ αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα θπηά, ηαπηίδνληαο 

θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

(McNair&Stein, 2001).  

Γεληθόηεξα, ε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θόζκν. Τα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζε ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ εθάζηνηε 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπ, ζε πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ 

αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σύκθσλα κε ηνλ Dass (2001), πνιινί καζεηέο 

δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην ιεμηιόγην ησλ ΦΔ (π.ρ. θσηνζύλζεζε) κε 

απνηέιεζκα λα ην θαηαηάζζνπλ ζηα δύζθνια καζήκαηα (Bates, 2016). Μάιηζηα, 

θπξίαξρε ζέζε εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, πνπ, δπζηπρώο, 

νδεγεί ηα παηδηά ζην λα έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ επηζηήκε (Obsorne & 

Dillon, 2008). Ωζηόζν, ηειεπηαία παξαηεξείηαη κεηαζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζεσξείηαη όηη κπνξεί λα βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

θαηαλόεζε δύζθνισλ ελλνηώλ θαη θαηλνκέλσλ (Czerkawski, 2013). 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζόηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ρξόλνπ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα πιηθώλ(Dass, 2001). Η 

αλεπαξθήο γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπο νδεγεί αξθεηέο θνξέο λα δηδάζθνπλ 

αλαπαξάγνληαο ό,ηη αθξηβώο πεξηέρεη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, επηδηώθνληαο, θπξίσο, 

ηελ απνκλεκόλεπζε (Trundle, Atwood, &Christopher, 2002). Μάιηζηα, αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα εθαξκόζνπλ ζπκβαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, είηε γηαηί 

θνβνύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΤΠΔ είηε γηα ηνπο δπζθνιεύεη ε ρξήζε ηνπο 

(Wilkinson&Barter, 2016).  

 

Σα tablets θαη νη εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηε δηδαζθαιία ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Τν κηθξό βάξνο, ε νζόλε αθήο θαη ε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλtablets, θαζώο θαη ησλ άιισλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ όπσο ηα 

smartphones. Η θνξεηόηεηά ηνπο θαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο,επηηξέπνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη ηεο παληαρνύ παξνύζαο κάζεζεο (mobile, 

ubiquitouslearning). Σηελ νπζία, πξόθεηηαη γηα δύν πνιύ θνληηλέο έλλνηεο, πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ λα καζαίλεη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ζε νπνηαδήπνηε κέξνο (Pegrum, Howitt, &Striepe, 2013). 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, κία πνιύ ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία 

ινγηζκηθνύ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη νη εθαξκνγέο ΔΠ. Οη εθαξκνγέο απηέο 

επηηξέπνπλ ηελ ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ςεθηαθώλ αιιειεπηδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Έηζη, ν πξαγκαηηθόο θόζκνο επαπμάλεηαη(κε ςεθηαθά 

ζηνηρεία), πξνζθέξνληαο πινπζηόηεξεο εκπεηξίεο ζηνπο ρξήζηεο (Cheng, Liu, Cheng, 

&Huang, 2017).  

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζε όια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί αληηθείκελν πνιιώλ 

εξεπλώλ. Από απηέο πξνθύπηεη όηη ηαtabletsθαη νη εθαξκνγέο ΔΠβειηηώλνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, απμάλνπλ ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία γίλεηαη πην δηαζθεδαζηηθή, παξέρνληάο ηνπο έηζη πεξηζζόηεξα 

θίλεηξα γηα κάζεζε (Bidin&Ziden, 2013). Θεηηθέο επηπηώζεηο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ 

ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο εθόζνλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

καζαίλνπλ κε ην δηθό ηνπο ξπζκό (Ferdousi&Bari, 2015), αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ από θνηλνύ έλα tablet (Ferdousi&Bari, 2015). Παξόκνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε εθαξκνγώλ ΔΠ. Η ζεηηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα απνδίδεηαη ζηνλ απμεκέλν βαζκό αιιειεπίδξαζεο κε ην ςεθηαθό 

πιηθό (Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, &Dillenbourg, 2013). Θεηηθέο επηπηώζεηο 

αλαθέξνληαη επίζεο ζηα θίλεηξα γηα κάζεζε, ζηε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ (Cheng&Tsai, 2013). 

Οη δπλαηόηεηεοησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ΔΠ λα 

θαηεπζύλνπλ ηελ επηθνηλσλία, λα εληζρύνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη λα πξνζθέξνπλ 

πινύζηεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, ηηο θαζηζηνύλ ηδαληθά εξγαιεία ζηήξημεο θαη 

πινπνίεζεο ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ όπσο ν θνηλσληθόο 

επνηθνδνκεηηζκόο (Cochrane, Narayan,&Oldfield, 2011), πνπ ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζώο θαη ηελ όμπλζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο.  
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Σηηο ΦΔ, ε ρξήζε ησλ tablets ζεσξείηαη όηη πξνζθέξεη λέεο πξννπηηθέο θαη 

επθαηξίεο, θαζώο, όπσο πξνθύπηεη από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά (ελδεηθηηθά,Cheng&Tsai, 2013). Δηδηθόηεξα, ζε επίπεδν 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, πέξα από ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκβαηηθή δηδαζθαιία (daSilva, Rochadel, Simão, & daSilva Fidalgo, 2014), 

ζεσξνύλ ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή/δηαζθεδαζηηθή (Medzini, MeisharTal, &Sneh, 

2015), θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξά ηνπο 

γηα κάζεζε (Pirker, Gutl, & Astatke, 2015).  

Δξρόκελνη ζηηο εθαξκνγέο ΔΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΦΔ, ην ζηνηρείν ηεο 

εθιπζηηθόηεηαο ησλ εθαξκνγώλ απηώλ (Akçayır & Akçayır, 2017) θαίλεηαη λα 

εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο (Kesim & Ozarslan, 2012) θαη ηελ 

απνκλεκόλεπζε ζηνηρείσλ (Radu, 2014). Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ δεκνηηθνύ (Kerawalla, Luckin, Seljeflot, & Woolard, 2006). Απηό γηαηί ε ΔΠ 

δίλεη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα παξαηεξήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ 

αληηθείκελα, ηα νπνία ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν δελ ζα κπνξνύζαλ, όπσο ζηνηρεία ηεο 

αζηξνλνκίαο, ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θ.α. (Fokides, 2018). Δπίζεο, αξθεηέο 

έξεπλεο έρνπλ ηνλίζεη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνπλ (ελδεηθηηθά, Bacca, Baldiris, 

Fabregat, Graf, & Kinshuk, 2014) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηώλ 

απέλαληη ζηηο ΦΔ (Chenetal., 2017). Λίγν σο πνιύ, ηα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη όηαλ ην 

δηδαθηηθό αληηθείκελν αθνξνύζε ζηνηρεία ησλ θπηώλ (ελδεηθηηθά, 

Fokides&Atsikpasi, 2017). 

 

Μέζνδνο 

Όζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ζηνηρείσλ γηα ηα θπηά θαη ην 

εθπαηδεπηηθό δπλακηθό ησλ tablets θαη ησλ εθαξκνγώλ ΔΠ, νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ πινπνίεζε ζεηξάο δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κηθξν-

εθαξκνγέο ΔΠ θαη tablets γηα ηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ γηα ηα θπηά. Οη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ:  

Υ1. Με ηε ρξήζε tablets θαη κηθξν-εθαξκνγώλ ΔΠ κε αληηθείκελν ζηνηρεία ησλ 

θπηώλ, επηηπγράλνληαη θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ κε έληππν πιηθό. 

Υ2. Η δηαηεξεζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ είλαη επίζεο κεγαιύηεξε. 

Υ3. Οη καζεηέο δηακνξθώλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη απόςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο 

κε tablets θαη κηθξν-εθαξκνγέο ΔΠ.  

 

Γείγκα θαη δηάξθεηα 

Η νηνλεί πεηξακαηηθή κειέηε (quasi experimental study) κε κία πεηξακαηηθή θαη κία 

νκάδα ειέγρνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα. Τν ζρήκα απηό αθνινπζήζεθε 

επεηδή ζπκκεηείραλ απηνύζηα ηκήκαηα καζεηώλ, ησλ νπνίσλ εμεηάζηεθαλ νη 

δηαθνξέο ηνπο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, όπσο ζα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Οκάδα-ζηόρν απνηέιεζαλ 48 καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο δύν δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ζηε 

Λεηβαδηά. Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ νη καζεηέο λα 

κελ έρνπλ δηδαρζεί ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζε απηή. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε Γ΄ ηάμε επηιέρζεθε γηαηί, παξόηη ηα θπηά απνηεινύλ δηδαθηηθό 

αληηθείκελν όισλ ησλ ηάμεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε είλαη ε πξώηε ζηελ νπνία γίλεηαη 

αξθεηά εθηελήο αλάιπζή ηνπο (Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο, 4
ν
 θεθάιαην, Φπηά θαη 

δώα ηνπ ηόπνπ καο).  
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Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 θαη ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ 

ηξία δηδαθηηθά δίσξα γηα θάζε νκάδα, όπσο ζα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα. Πξηλ από 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ελεκεξώζεθαλ νη γνλείο ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

έξεπλαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαη δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηώλ ηνπο ζε απηή. Δπίζεο, ελεκεξώζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί, από ηνπο νπνίνπο 

δεηήζεθε λα αθνινπζήζνπλ απζηεξά ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δόζεθαλ γηα ηνλ ηξόπν 

δηδαζθαιίαο ζηελ θάζε νκάδα. 

 

Τιηθό 

Ωο δηδαθηηθό αληηθείκελν ησλ παξεκβάζεσλ επηιέρζεθαλ νη ελόηεηεο πνπ 

δηαπξαγκαηεύνληαη ηα είδε ησλ θπηώλ, ηα κέξε ηνπο θαη ηα θπηά ηνπ ηόπνπ όπνπ 

δνπλ νη καζεηέο (κε έκθαζε ζηελ ειηά). Καηαζθεπάζηεθαλ ηζάξηζκεο κηθξν-

εθαξκνγέο ΔΠ αθνύ πξώηα ζπιιέρζεθε θαη δηακνξθώζεθε ην απαξαίηεην 

ζπλνδεπηηθό πνιπκεζηθό πιηθό (βίληεν, εηθόλεο, θηι.). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

εθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Blip builder (http://www.blippar.com). Πξόθεηηαη 

γηα ινγηζκηθό πνιύ εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαηαζθεπή 

εθαξκνγώλ ΔΠ ρσξίο ηελ πξόηεξε γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ. Έρνληαο σο βάζε ηνλ 

ηξόπν πνπ παξνπζηάδεηαη ην πιηθό ζην βηβιίν ηνπ καζεηή, νη κηθξν-εθαξκνγέο 

πεξηιάκβαλαλ θείκελα από ην βηβιίν, εηθόλεο, ηζηόηνπνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, 

βίληεν θαη animation(όπνπ ήηαλ απαξαίηεην) θαη παηγληώδε αιιειεπηδξαζηηθά θνπίδ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή Meta verse (https://gometa.io/) (Δηθόλεο 1-4). Τα 

ζηνηρεία/νζόλεο ησλ εθαξκνγώλ ελεξγνπνηνύληαλ ρξεζηκνπνηώληαο εηθόλεο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο. Οη εθαξκνγέο θαηαζθεπάζηεθαλ από ηε δαζθάια ηεο 

ηάμεο θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε ηόζν γηα ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνύ όζν θαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ησλ ηξηώλ εθαξκνγώλ ήηαλ πεξίπνπ πελήληα ώξεο. Τέινο, έγηλε ε 

ζπγγξαθή παξνπζηάζεσλ-PowerPoint θαη θύιισλ θαηαγξαθήο απόςεσλ, εξγαζηώλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, γηα ιόγνπο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

Δηθόλεο 1-4. Σηηγκηόηππα από ηηο κηθξν-εθαξκνγέο 

http://www.blippar.com/
https://gometa.io/
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Γηαδηθαζία 

Γηα θάζε κία ππνελόηεηα δηαηέζεθε έλα δηδαθηηθό δίσξν, ώζηε λα ππάξρεη άλεζε 

ρξόλνπ γηα ηε δηεμαγσγή όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε 

δεύγε ρξεζηκνπνηώληαο tablets πνπ δηαηέζεθαλ γηα απηόλ ηνλ ζθνπό (κε αλαινγία 

έλα tablet αλά δύν καζεηέο), κπνξνύζαλ λα κειεηήζνπλ ην γλσζηηθό πιηθό γηα όζν 

ήζειαλ θαη κε όπνηα ζεηξά ήζειαλ, λα ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα αληαιιάζζνπλ 

απόςεηο. Ο εθπαηδεπηηθόο ζπκκεηείρε ελεξγά, μεθηλώληαο ή ζπκκεηέρνληαο ζηηο 

ζπδεηήζεηο ησλ καζεηώλ θαη δίλνληαο ηηο αλαγθαίεο εμεγήζεηο είηε ζε επίπεδν 

νκάδαο είηε ζε επίπεδν ηάμεο. Τν ζεσξεηηθό πιαίζην δηδαζθαιίαο ην παξείρε ν 

επνηθνδνκεηηζκόο θαη αμηνπνηήζεθε ην κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ Driver θαη Oldham 

(1986). Τν κνληέιν απηό πεξηιακβάλεη πέληε θάζεηο πνπ δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: 

 Σηελ πξώηε θάζε (πξνζαλαηνιηζκνύ) ν εθπαηδεπηηθόο θηλεηνπνηνύζε ηνπο 

καζεηέο μεθηλώληαο ζπδεηήζεηο γηα ην αληηθείκελν ηεο θάζε ελόηεηαο. 

 Σηε θάζε ηεο αλάδεημεο ηδεώλ ησλ καζεηώλ (όπνπ θαη αμηνινγνύληαη νη 

πξόηεξεο γλώζεηο θαη ηδέεο ηνπο), ρξεζηκνπνηήζεθε ην εηζαγσγηθό κέξνο ησλ 

εθαξκνγώλ παξάιιεια κε θύιια θαηαγξαθήο ηδεώλ θαη απόςεσλ. 

 Σηε θάζε ηεο αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ (όπνπ νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ απόςεηο 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη θαηαζθεπάδνπλ λέεο 

ηδέεο), νη καζεηέο κειεηνύζαλ ην θπξίσο κέξνο ησλ εθαξκνγώλ, ειέγραλ ηηο 

απόςεηο πνπ θαηέγξαςαλ ζηελ πξνεγνύκελε θάζε θαη ζπδεηώληαο κεηαμύ ηνπο 

θαηέιεγαλ ζηελ δηαηύπσζε θαη ζηε θαηαγξαθή ησλ ηειηθώλ ηνπο απόςεσλ. 

Δπίζεο, ζηε θάζε απηή ην θάζε δεπγάξη αλαθνίλσλε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζην 

ζύλνιν ηεο ηάμεο θαη αθνινπζνύζε θαη πάιη ζπδήηεζε. 

 Σηε θάζε ηεο εθαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (όπνπ νη καζεηέο ειέγρνπλ όηη 

έκαζαλ), εθηεινύζαλ, πάληα θαηά δεύγε, δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ 

ζε θύιια εξγαζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Σηε θάζε απηή δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

tablets. 

 Τέινο, ζηε θάζε ηεο αλαζθόπεζεο (πνπ παξέρεη ρξόλν ζηνπο καζεηέο λα 

ζπιινγηζηνύλ όζα έκαζαλ), νη καζεηέο ζπκπιήξσλαλ ηα παηγληώδε αιιει-

επηδξαζηηθά θνπίδ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο εθαξκνγέο. 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε αμηνιόγεζε ησλ γλσζηηθώλ/καζεζηαθώλ απνηε-

ιεζκάησλ ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κηαο δεύηεξεο νκάδαο 

καζεηώλ, όπνπ δηδάρζεθε ηα ίδηα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηώληαο όκσο ην ζρνιηθό 

εγρεηξίδην. Γηα λα ππάξρεη ηαύηηζε κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ρξεζηκνπνηήζε θαη βηληεν-

πξνηδέθηνξαο ηεο ηάμεο θαη έγηλε πξνβνιή ηνπ πνιπκεζηθνύ πιηθνύ πνπ 

πεξηιάκβαλαλ νη κηθξν-εθαξκνγέο ΔΠ. Τν δηδαθηηθό ζρήκα, ην πεξηερόκελν, ε 

δηάξθεηα, ηα θύιια θαηαγξαθήο απόςεσλ, εξγαζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ήηαλ ηα 

ίδηα αθξηβώο κε ηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο κηθξν-εθαξκνγέο ΔΠ. Σπλεπώο, ε 

κόλε δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ ήηαλ ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ.  

 

Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηξία θύιια αμηνιόγεζεο (έλα 

γηα θάζε δηδαθηηθή ελόηεηα), θαζώο επίζεο έλα pre- θαη έλα delayed post-test. Σθνπόο 

ηνπ pre-test ήηαλ λα ειέγμεη ην επίπεδν γλώζεσλ ησλ καζεηώλ θαη λα δηαπηζησζεί ε 
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θνηλή ηνπο γλσζηηθή αθεηεξία. Σθνπόο ηνπ delayed post-test ήηαλ λα εξεπλεζεί ε 

δηαηεξεζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ, κηαο θαη ρνξεγήζεθε δύν εβδνκάδεο κεηά ην πέξαο 

ησλ παξεκβάζεσλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή όισλ ησλ θύιισλ αμηνιόγεζεο επηδηώρζεθε 

λα θαιύπηεηαη πιήξσο ην εθάζηνηε δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη νη εξσηήζεηο λα είλαη 

θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη κόλν ην έλα ηξίην ησλ 

εξσηήζεσλ εμέηαδε απνθιεηζηηθά θαη κόλν απόθηεζε γλώζεσλ· νη πεξηζζόηεξεο 

απαηηνύζαλ ζπλδπαζκό γλώζεσλ θαη θξηηηθή ζθέςε από ηνπο καζεηέο.  

Δπίζεο, ζηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο εθαξκνγέο ΔΠ, ρνξεγήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο θαη ηνπ 

νπνίνπ έρεη εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία. Σθνπόο ηνπ είλαη λα αμηνινγεί ςεθηαθέο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο δηαθόξσλ ηύπσλ, κεηαμύ απηώλ θαη ΔΠ (Fokides, Kaimara, 

Deliyiannis, & Atsikpasi, 2018). Πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 45 εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ 

παξάγνληεο όπσο επραξίζηεζε/δηαζθέδαζε, απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο, 

θαηαιιειόηεηα νπηηθναθνπζηηθήο αηζζεηηθήο θαη αλαηξνθνδόηεζεο, επθνιία 

ρξήζεο, θίλεηξα γηα κάζεζε θ.ά.  

 

Αλάιπζε απνηειεζκάηωλ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ζπλνιηθά 48 καζεηέο ζπκκεηείραλ 

ζηε κειέηε, ρσξηζκέλνη ζε δύν νκάδεο. Από ηελ αλάιπζε εμαηξέζεθαλ όζνη καζεηέο 

ήηαλ απόληεο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ην 

ηειηθό δείγκα λα απνηειείηαη από 44 καζεηέο, 22 ζε θάζε νκάδα (Οκάδα1 = 

δηδαζθαιία κε έληππν πιηθό θαη εξγαζία ζε νκάδεο, Οκάδα2 = δηδαζθαιία κε tablets 

θαη κηθξν-εθαξκνγέο ΔΠ θαη εξγαζία ζε νκάδεο). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηα θύιια αμηνιόγεζεο, απηά βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε κε ηηο 

ζσζηέο απαληήζεηο. Σηνηρεία γηα ηε κέζε βαζκνινγία θαη γηα ηελ ηππηθή απόθιηζε, 

αλά νκάδα ζπκκεηερόλησλ θαη αλά θύιιν αμηνιόγεζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

1.  

 

Πίλαθαο 1. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θύιισλ αμηνιόγεζεο 

 

 

Αλαιύζεηο δηαζπνξάο κίαο θαηεύζπλζεο (One-way ANOVA) επξόθεηην λα 

δηεμαρζνύλ γηα λα ζπγθξηζνύλ νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηώλ ζηα θύιια αμηνιόγεζεο 

 
Οκάδα καζεηώλ 

 

Οκάδα1 

 (Ν = 22) 

Οκάδα2 

 (Ν = 22) 

 
M SD M SD 

Pre-test (max = 28) 20,09 2,27 20,18 2,91 

Φύιιν αμηνιόγεζεο 1 (max = 27) 20,00 2,23 21,68 2,97 

Φύιιν αμηνιόγεζεο 2 (max = 27) 19,14 2,34 21,55 3,08 

Φύιιν αμηνιόγεζεο 3 (max = 27) 20,45 2,76 22,64 3,02 

Delayed post-test (max = 30) 19,50 2,20 20,95 2,06 

 

Σημείωση: Τν κέγηζην ζθνξ ζε θάζε θύιιν αμηνιόγεζεο αλαθέξεηαη ζε 

παξέλζεζε 
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θαη κε βάζε ηηο δύν νκάδεο καζεηώλ. Πξηλ γίλεη ε αλάιπζε, ειέγρζεθε ην θαηά πόζν 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή απηνύ ηνπ είδνπο ηεο αλάιπζεο. 

Γηαπηζηώζεθε όηη:  

 

 Όιεο νη νκάδεο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο είραλ ηνλ ίδην αξηζκό ζπκκεηερόλησλ 

(Ν = 22). 

 Σηε βαζκνινγία όισλ ησλ θύιισλ αμηνιόγεζεο δελ ππήξραλ αθξαίεο ηηκέο 

(outliers). 

 Τα δεδνκέλα ζηα θύιια αμηνιόγεζεο είραλ θαλνληθή θαηαλνκή, εθηόο από 2 

πεξηπηώζεηο, όπσο απηό εθηηκήζεθε από Q-Q γξαθήκαηα θαη ην Shapiro-Wilktest 

(p>0,05 ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πιελ δύν). Όκσο, ην ANOVA ηεζη είλαη αξθεηά 

αλζεθηηθό ζηηο πεξηπηώζεηο κέηξηαο παξαβίαζεο ηεο θαλνληθόηεηαο ηεο 

θαηαλνκήο (Lix, Keselman, & Keselman, 1996). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 

παξαβίαζε ήηαλ κηθξή θαη, ζπλεπώο, ζεσξήζεθε απνδεθηή απόθιηζε από ηηο 

πξνϋπνζέζεηο. 

 Η νκνηνγέλεηα ηεο δηαθύκαλζεο δελ παξαβηάζηεθε ζε θακία πεξίπησζε, όπσο 

εθηηκήζεθε από ην test Levene (p>0,05 ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο). 

Δθόζνλ ηα δεδνκέλα ζε όια ηα θύιια αμηνιόγεζεο πιεξνύζαλ όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο, δηεμήρζε ην One-way ANOVA test. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα 

εμήο: 

 Pre-test. Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ [F(1, 

42) = 0,077,p = 0,926]. 

 Φύιιν αμηνιόγεζεο 1. Η Οκάδα2 (M = 21,68, SD = 2,97) δελ μεπέξαζε ηελ 

Οκάδα1 (M = 20,00, SD = 2,23), [F(1, 42) = 1,28, p = 0,074]. 

 Φύιιν αμηνιόγεζεο 2. Η Οκάδα2 (M = 21,55, SD = 3,08) μεπέξαζε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηελ Οκάδα1 (M = 19,14, SD = 2,34), [F(1, 42) = 

2,94, p = 0,013]. 

 Φύιιν αμηνιόγεζεο 3. Η Οκάδα2 (M = 22,64, SD = 3,017) μεπέξαζε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηελ Οκάδα1 (M = 20,45, SD = 2,76), [F(1, 42) = 

4,22, p = 0,043]. 

 Delayedpost-test. Η Οκάδα2 (M = 20,95, SD = 2,06) μεπέξαζε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ηελ Οκάδα1 (M = 19,50, SD = 2,20), [F(1, 42) = 3,51, p = 

0,049]. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: 

 Οη δύν νκάδεο είραλ ην ίδην αξρηθό επίπεδν γλώζεσλ, εθόζνλ ζην Pre-test δελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σπλεπώο, όηη δηαθνξέο 

παξαηεξήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα, απηέο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή 

κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε.  

 Σε θάζε πεξίπησζε, ε Οκάδα1 δελ μεπέξαζε ηελ Οκάδα2. Άξα είλαη αζθαιέο λα 

ππνζηεξηρζεί όηη ε δηδαθηηθή κέζνδνο κε ηελ νπνία δηδάρζεθαλ ηα παηδηά απηήο 

ηεο νκάδαο ζίγνπξα δελ είρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηε δηδαθηηθή κέζνδν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα παηδηά ηεο άιιεο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ tablets 

θαη κηθξν-εθαξκνγέο ΔΠ. 

 Σηα θύιια αμηνιόγεζεο 2 θαη 3, ε Οκάδα2 μεπέξαζε ηελ Οκάδα1 θαη ζην Φύιιν 

αμηνιόγεζεο1 δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Δθόζνλ ζε δύν 

από ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο ε Οκάδα2 μεπέξαζε ηελ Οκάδα1, επαιεζεύεηαη ε Υ1. 
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 Σην delayedpost-test ε Οκάδα2 μεπέξαζε ηελ Οκάδα1, επαιεζεύνληαο έηζη ηελ 

Υ2.  

Όζνλ αθνξά ην εξσηεκαηνιόγην, παξαηεξείηαη ε πνιύ ζεηηθή άπνςε ησλ 

καζεηώλ ζε όιεο ζρεδόλ ηηο νκάδεο ησλ εξσηήζεσλ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, 

επαιεζεύνληαο έηζη ηελ Υ3. Ιδηαίηεξα ζεηηθέο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα 

ζέκαηα επθνιίαο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο (M = 4,92, SD = 0,14), ηεο θαηαιιειόηεηαο 

ηνπ πιηθνύ σο ζύλνιν (M = 4,60, SD = 0,24), αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

(αηζζεηηθή, ήρνη θαη αλαηξνθνδόηεζε), ησλ θηλήηξσλ (M = 4,42, SD = 0,29), ζην 

θαηά πόζν νη καζεηέο ζεώξεζαλ όηη βνεζήζεθαλ λα κάζνπλ (M = 4,61, SD = 0,27), 

θαη, ηέινο, ηεο δηαζθέδαζεο/επραξίζηεζεο (M = 4,49, SD = 0,25).  

 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ  

Δξώηεζε  M SD 

Δπραξίζηεζε/δηαζθέδαζε 4,49 0,25 

Καηαιιειόηεηα ερεηηθήο αηζζεηηθήο 4,62 0,28 

Καηαιιειόηεηα νπηηθήο αηζζεηηθήο 4,59 0,41 

Καηαιιειόηεηα αλαηξνθνδόηεζεο 4,59 0,34 

Καηαιιειόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 4,60 0,24 

Δπθνιία ζηε ρξήζε 4,92 0,14 

Βειηίσζε πξνζιακβάλνπζαο γλώζεο 4,61 0,27 

Κίλεηξα γηα κάζεζε 4,42 0,29 

Σρέζε κε πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 3,74 0,49 

 

 

πδήηεζε 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πόζν ε αμηνπνίεζε tablets θαη κηθξν-εθαξκνγώλ ΔΠ κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζε ζέκαηαπνπ 

αθνξνύλ ηα είδε θαη ηα κέξε ησλ θπηώλ θαη ησλ θπηώλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ ηόπν. 

Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγήζεθαλ δύν νκάδεο καζεηώλ ηεο Γ'ηάμεο όπνπ ζηε κία 

ρξεζηκνπνηήζεθε έληππν πιηθό θαη ζηελ άιιε ρξεζηκνπνηήζεθαλ tablets. Από ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε όηη, κε εμαίξεζε ηελ πξώηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε όπνπ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, νη καζεηέο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ tablets είραλ θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ άιιε νκάδα. Όρη κόλν απηό, αιιά θάλεθε όηη θαη ε δηαηεξεζηκόηεηα ησλ 

γλώζεσλ ήηαλ θαιύηεξε. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο πνπ εληόπηζαλ ζεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε πην ζπκβαηηθέο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, (ελδεηθηηθά, daSilvaetal., 2014; Fokides, 2018; 

Fokides&Mastrokoukou, 2018; Radu, 2014).  

Έρνληαο σο δεδνκέλν όηη θαη ζηηο δύν νκάδεο εθαξκόζηεθε ην ίδην δηδαθηηθό 

ζρήκα, είλαη ινγηθό λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δελ έπαημε ξόιν ην δηδαθηηθό κνληέιν, όπσο πξόηεηλαλ νη Cochrane, 

Narayan θαη Oldfield (2011) νύηε ν έιεγρνο ησλ καζεηώλ πάλσ ζηε καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία νύηε ε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία όπσο πξόηεηλαλ νη Ferdousi θαη Bari (2015). 

Απηό γηαηί ηα παξαπάλσ ήηαλ θνηλά ζηνηρεία θαη ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ. Σπλεπώο, 
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ην κόλν ζηνηρείν πνπ απνκέλεη θαη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σοαηηία δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην δηαθνξεηηθό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Με ιίγα ιόγηα, 

ε ρξήζε tablets θαη εθαξκνγώλ ΔΠ είλαη ζε ζέζε λα επηθέξεη θαιύηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε έληππνπ πιηθνύ. 

Έλα πξώην ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ εξκελεία απηνύ 

ηνπ απνηειέζκαηνο, είλαη ν απμεκέλνο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο κε ην ςεθηαθό πιηθό 

πνπ επηηξέπνπλ ηόζν ηα tablets όζν θαη νη εθαξκνγέο ΔΠ (Cuendet, Bonnard, Do-

Lenh, & Dillenbourg, 2013). Πξάγκαηη, από πξνεγνύκελεο έξεπλεο θαίλεηαη όηη απηό 

ζπκβάιιεη ζηα ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Papadakis, Kalogiannakis & 

Zaranis, 2016). Παξόηη θαη ζηελ άιιε νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθε πινύζην 

νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, νη καζεηέο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ πόηε θαη 

πόζεο θνξέο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηό, θάηη πνπ ίζρπε ζηνπο καζεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα tablets. Έλα δεύηεξν ζηνηρείν, είλαη όηη ε ρξήζε ησλ tablets 

δεκηνπξγεί έλα ειθπζηηθό θαη επράξηζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ, πνπ θάλεη ηε 

κάζεζε πην δηαζθεδαζηηθή (Medzini et al., 2015).Από ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο δεύηεξεο νκάδαο, ε 

επραξίζηεζε/δηαζθέδαζε όλησο ζεσξήζεθε πνιύ κεγάιε (βι. Πίλαθα 2). 

Πξνεγνύκελνη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ όηη ην επράξηζην πεξηβάιινλ επηδξά ζεηηθά ζηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε (ελδεηθηηθά, Bacca et al., 2014; Pirker et al., 2015), πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Cheng & Tsai, 2013). Τα 

απμεκέλα θίλεηξα γηα κάζεζε επηζεκάλζεθαλ από ηνπο καζεηέο ζηηο ζρεηηθέο 

εξσηήζεηο, πνπ επίζεο ζεώξεζαλ όηη ε ρξήζε ησλ tablets ηνπο δηεπθόιπλε λα κάζνπλ 

πεξηζζόηεξα. Τέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη δελ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο έληαμεο ησλ 

tablets ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Μάιηζηα, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ 

ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο, δελ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο ρξήζεο ηόζν ησλ tablets όζν θαη 

ησλ εθαξκνγώλ, θάηη πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε όζα έρνπλ αλαθέξεη άιινη 

εξεπλεηέο (Santos, Chen, Taketomi, Yamamoto, Miyazaki, &Kato, 2014). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη έλα ζηνηρείν πνπ πξνβιεκάηηζε. Αλαθέξζεθε 

ζηελ ελόηεηα "Υιηθό" όηη απαηηήζεθαλ πεξίπνπ πελήληα ώξεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κηθξν-εθαξκνγώλ. Απηόο ν ρξόλνο είλαη κεγάινο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη νη 

εθαξκνγέο αθνξνύζαλ κόιηο ηξεηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο. Δπηπιένλ, νη εθαξκνγέο δελ 

θαηαζθεπάζηεθαλ από θάπνηνπο εηδηθνύο, αιιά από ηε δαζθάια ηεο ηάμεο. Καζώο 

δελ ππήξρε ε απαξαίηεηε πξνϋπάξρνπζα γλώζε, ρξεηάζηεθαλ αξθεηνί πεηξακαηηζκνί, 

αλαδήηεζε θαη κειέηε βνεζεηηθνύ πιηθνύ (όπσο video tutorials). Παξόηη νη καζεηέο 

ζεώξεζαλ ηηο κηθξν-εθαξκνγέο άξηηεο (βι. Πίλαθα 2), έλαο εηδηθόο ζα κπνξνύζε λα 

ηηο ραξαθηεξίζεη ειιηπείο, ρσξίο θαληαζία, όηη δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο ή αθόκα θαη όηη ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνύ δελ ήηαλ 

ζσζηόο. Δλ κέξεη, ηα παξαπάλσ είλαη κάιινλ νξζά, γηαηί επξόθεηην γηα 

"εξαζηηερληθέο" εθαξκνγέο, πνιύ θαηώηεξεο ηπρόλ εκπνξηθώλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

πεξίπησζε νη εθαξκνγέο, ιόγσ ησλ αδπλακηώλ ηνπο, λα δπζθόιεςαλ ηνπο καζεηέο 

ζηελ θαηαλόεζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ, λα είρε αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα. Όκσο, ην όηη ζηελ παξνύζα έξεπλα 

ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζηνύλ εθαξκνγέο πξνέθπςε σο αλάγθε. Απηό γηαηί νη 

έηνηκεο εκπνξηθέο-ή κε- εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζε επίπεδν 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ είλαη ζπάληεο, θάηη πνπ έρεη επηζεκαλζεί θαη από άιινπο 

(Fokides & Mastrokoukou, 2018).  

 

πκπεξάζκαηα 
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Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη πξάγκαηη ελδηαθέξνληα. Από ηελ άιιε όκσο 

πιεπξά, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Τν δείγκα (44 

καζεηέο), παξόηη επαξθέο γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ζεσξείηαη ζρεηηθά κηθξό θαη 

πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθά, πεξηνξίδνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Παξόηη επηδηώρζεθε κεγαιύηεξνο αξηζκόο παξεκβάζεσλ θαη ε 

ζπκπεξίιεςε πεξηζζόηεξσλ ελνηήησλ, πεξηνξηζκνί ζην σξνιόγην πξόγξακκα δελ 

επέηξεςαλ ηειηθά θάηη ηέηνην. Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα δελ επηηξέπεη 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε βάζνο ρξόλνπ θαη 

ύζηεξα από ζπρλή ρξήζε ησλ tablets θαη ησλ εθαξκνγώλ ΔΠ. Τέινο, ππάξρεη ε 

πηζαλόηεηα νη καζεηέο λα κελ ήηαλ απόιπηα εηιηθξηλείο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην 

εξσηεκαηνιόγην θαηαγξαθήο εληππώζεσλ, γηαηί κπνξεί λα ην εμέιαβαλ σο κία 

κνξθή αμηνιόγεζεο. 

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ζέηνπλ ην πιαίζην γηα κειινληηθέο έξεπλεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζε λα δηεπξπλζεί ην εύξνο ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

πεξηιακβάλνληαο θαη άιια ζηνηρεία γηα ηα θπηά. Μεγαιύηεξε δηάξθεηα ζα επέηξεπε 

λα δηεξεπλεζεί εάλ ηα θαιά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε 

ρξήζε tablets, δηαηεξνύληαη αθόκα θαη όηαλ παύεη ν αξρηθόο ελζνπζηαζκόο ησλ 

καζεηώλ πνπ πξνθαιείηαη από ηε ρξήζε ηνπο. Δμππαθνύεηαη όηη κεγαιύηεξα 

δείγκαηα ή/θαη άιιεο ειηαθέο νκάδεο ζα βνεζήζνπλ ζηε κεγαιύηεξε αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ. Η ρξήζε θαηάιισλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζα επέηξεπε ηε κεηαμύ ηνπο 

ζύγθξηζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ην θάζε κέζν πξνζθέξεη. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε κειέηε ησλ γλσζηηθώλ απνηειεζκάησλ όηαλ 

ηα tablets ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν κειέηεο εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, γηα 

παξάδεηγκα, ζην ζπίηη. Τέινο, ε ρξήζε πνηνηηθώλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

όπσο ζπλεληεύμεηο θαη παξαηεξήζεηο, ζα επηηξέςεη ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο 

αμίαο ησλ tablets σο καζεζηαθνύ εξγαιείνπ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε tablets θαη εθαξκνγώλ ΔΠ γηα ηε δηδαζθαιία 

ζηνηρείσλ ησλ θπηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν, έρεη ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο πνπ 

αμίδεη λα κειεηεζνύλ εθηελέζηεξα, έηζη ώζηε λα βξεζεί ην πιαίζην πνπ ζα επηηξέςεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζή ηνπο. 
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Abstract 

 

The paper presents the results from the use of augmented reality micro-applications 

and tablets for teaching plants to third-grade primary school students. For examining 

the learning outcomes, 44 students coming from two primary schools in Livadia, 

Greece, were divided into two groups. The teaching to both groups was based on 

Driver's and Oldham's model. The only difference was that in the first group the 

school textbooks were used, while the second group used tablets. Data were collected 

using evaluation sheets and a questionnaire for recording students' views regarding 

their experiences while using tablets. The data analysis revealed that students who 

used tablets had better learning outcomes compared to the other group. Also, the 

students' views regarding the use of tablets during their teaching were very positive 

and reported increased incentives for learning. The results lead to the need for further 

examination of the matter in order to find more efficient methods for integrating 

tablets into the teaching process. 
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