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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρει νέες δυνατότητες στην εκπαιδευτική 

πράξη.  Μέθοδοι και πρακτικές της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορούν να 

εφαρμοστούν στα σχολεία παράλληλα με τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο. Μια 

τέτοια πρακτική που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλής, κυρίως σε ιδρύματα 

της τριτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η αντίστροφη ή 

αντεστραμμένη τάξη (flipped classroom, inverted instruction).  Η μέθοδος αυτή 

παίρνει το όνομά της από την αντιστροφή της συνηθισμένης λειτουργίας μιας τάξης. 

Η άμεση διδασκαλία με τη μορφή διαλέξεων μεταφέρεται από τον δημόσιο χώρο της 

τάξης στον ιδιωτικό χώρο του εκπαιδευόμενου, με video που προσφέρονται μέσω 

διαδικτύου. Απελευθερώνεται, μ’ αυτόν τον τρόπο, χρόνος μέσα στην τάξη, ο οποίος 

αφιερώνεται σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες. Οι θιασώτες αυτής της πρακτικής 

υποστηρίζουν ότι προωθείται έτσι η ενεργητική μάθηση.  Στόχος της παρούσας 

μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της  αντίστροφης τάξης στην 

κατανόηση των νόμων του Νεύτωνα μέσω ποσοτικής έρευνας σε μαθητές της  Α 

Γενικού Λυκείου.    
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ABSTRACT 

Digital technology offers new possibilities in educational practice. Distance learning 

methods and practices can be implemented in schools in parallel with face to face 

teaching. Such a practice that in recent years has become popular, mainly in 

universities but also in secondary schools, is known as:  flipped classroom or inverted 

instruction. This method gets its name from the inversion of the usual operation of a 

class. The direct instruction, in the form of lectures, is transferred from the public 

space of the classroom to the student’s private space, with videos offered through 

internet. Thus the extra time gained in the classroom can be dedicated to student-

centered activities. Advocates  of this practice argue that active learning is promoted. 

The aim of this study is to investigate the effectiveness of the method of fllipped 

classroom in conceptual understanding of the Newton’s Laws of motion by conducting 

a quantitive  research on students of the first grade of the greek General Lyceum. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχούν τόσο στις συζητήσεις της εκπαιδευτικής 

κοινότητας όσο και στις διακηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας. Οι παροχές των 

ψηφιακών μέσων που μπορούν χρησιμοποιηθούν στην διδακτική πράξη είναι πάρα 

πολλές. Μεταξύ αυτών των παροχών, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δυνατότητα 

υιοθέτησης πρακτικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς 

των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   Η προσέγγιση αυτή, ονομάζεται 

μικτή μάθηση (blended learning) και με τα σημερινά δεδομένα είναι τεχνολογικά 

δυνατή η υλοποίησή της στα σχολεία. Σε μια συγκεκριμένη μορφή μικτής μάθησης, 

που ονομάζεται αντίστροφη τάξη, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της εργασίας. Η 

αντίστροφη τάξη, όπως δηλώνει και το όνομα της, προκύπτει αντιστρέφοντας τις 

λειτουργίες που συμβαίνουν σε μια παραδοσιακή τάξη και στο σπίτι. Αυτό σημαίνει 

ότι η διδασκαλία με τη μορφή οργανωμένης διάλεξης του εκπαιδευτικού, 

μεταφέρεται από την τάξη στο σπίτι μέσω βιντεοδιαλέξεων  που έχουν αποθηκευτεί 

σε κάποιο σύστημα διαχείρισης διαχείρισης μάθησης. Ο διδακτικός χρόνος που 

εξοικονομείται με τον τρόπο αυτό αφιερώνεται σε δραστηριότητες στις οποίες 

πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής. Αυτό είναι και το όφελος από την υλοποίηση αυτή. 

Οι σύγχρονες γνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι  η γνώση οικοδομείται,  ο μαθητής 

πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία και από κομπάρσος (που είναι στην 

παραδοσιακή διδασκαλία) να βγει στο προσκήνιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις παιδαγωγικές αρχές (ενότητα 1.2)  πάνω 

στις οποίες στηρίζεται η πρακτική της Α.Τ και γίνεται μια  βιβλιογραφική ανασκόπηση 

της μεθόδου και του τρόπου με τον οποίο έχει εφαρμοστεί κυρίως σε χώρες του 

εξωτερικού (ενότητα 1.3). 

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πειραματικά για την διδασκαλία των νόμων της 

μηχανικής σε μαθητές Α Λυκείου.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο τρόπος οργάνωσης και ο σχεδιασμός της 

έρευνας που διεξάχθηκε. Στην ενότητα 2.2 περιγράφεται αναλυτικά η εκπαιδευτική 
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παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

στην ενότητα 2.3,   οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν έρχονται σε αντίθεση με τη 

διεθνή βιβλιογραφία και αναπτύσσονται στην ενότητα 2.4  

Τέλος, στην τελευταία ενότητα, γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή της αλλά και για τις προοπτικές 

που ανοίγονται για την εφαρμογή της στα σχολεία. Καταδεικνύεται η αξία της, 

ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της υγειονομικής κρίσης του covid-19, που οι μέθοδοι 

που στηρίζονται στη μικτή μάθηση βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

1.1.1 Ερευνητικό πρόβλημα 

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, η εξ’ αποστάσεως  εκπαίδευση ήταν εξ ορισμού 

διαμετρικά αντίθετη από την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Οι δύο μέθοδοι 

ήταν διακριτές και ασύμβατες.  Από τότε η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην 

καθημερινότητα  άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τους τρόπους με τους οποίους  μπορεί να 

παρέχεται η εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, σήμερα 

μπορούμε να μιλάμε για μικτή μάθηση, που συνδυάζει στοιχεία από την εξ 

αποστάσεως και από την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση. Μια μέθοδος 

διδασκαλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι γνωστή με το όνομα αντίστροφη τάξη, 

αντεστραμμένη τάξη (flipped classroom) ή αντεστραμμένη διδασκαλία (inverted 

instruction) και θα αναφέρεται στο εξής ως Α.Τ.  Η ιδέα της Α.Τ είναι να παρακολουθεί 

ο μαθητής τη διάλεξη του διδάσκοντα εκτός τάξης, μέσω υπολογιστή. Μέσα στην 

τάξη εντάσσονται  δραστηριότητες που παραδοσιακά δίνονταν σαν εργασία για το 

σπίτι. Από την αντιστροφή αυτή προκύπτει και το όνομα της μεθόδου.  Η εφαρμογή 

αυτής της μεθόδου δοκιμάζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

1.1.2 Περιοχή της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας με τη μέθοδο 

της Α.Τ μέσω ενός ψευδοπειραματικού  σχεδιασμού (quasi experimental design). Δύο 

τμήματα της Α Λυκείου από δύο δημόσια σχολεία του Ρεθύμνου ορίστηκαν ως 

πειραματικά και σε αυτά εφαρμόστηκε η μέθοδος διδασκαλίας της Α.Τ, ενώ άλλα δύο, 

ένα από το κάθε σχολείο, ορίστηκαν ως τμήματα ελέγχου και στα οποία οι 

διδάσκοντες ακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 
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1.1.3 Ορισμός όρων 

Μικτή Μάθηση M.M(Blended learning)  

Μικτή μάθηση είναι το πλαίσιο διδασκαλίας  που περιλαμβάνει τόσο πρόσωπο με 

πρόσωπο διδασκαλία όσο και διδασκαλία υποστηριζόμενη με ΤΠΕ. Περιλαμβάνει 

άμεση διδασκαλία, έμμεση διδασκαλία, συνεργατική διδασκαλία καθώς και 

εξατομικευμένη διδασκαλία υποστηριζόμενη από υπολογιστή (Dangwal, 2017, p.131). 

Συνδυάζει στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλίας. Έτσι μπορεί να  είναι σύγχρονη  ή ασύγχρονη με βάση την συνύπαρξη 

όλων των συμμετεχόντων  στον ίδιο χρόνο ή όχι . Τέλος η διδασκαλία μπορεί να 

συμβαίνει  εξ αποστάσεως ή δια ζώσης αν οι συμμετέχοντες  συνυπάρχουν ή όχι στον 

ίδιο χώρο.    

Αντίστροφη Τάξη A.T (flipped classroom, inverted learning)  

Για την Α.Τ θα δεχτούμε τον ορισμό των Bishop & Verleger (2013, p.5).  “Η αντίστροφη 

τάξη είναι ένα είδος μικτής μάθησης στο οποίο,  μέσα στην τάξη πραγματοποιούνται 

διαδραστικές, συνεργατικές δραστηριότητες ενώ εκτός τάξης παρέχεται άμεση 

εξατομικευμένη διδασκαλία υποστηριζόμενη από υπολογιστή.” Συνεπώς υπάρχει 

ένα τμήμα σύγχρονης δια ζώσης διδασκαλίας και ένα τμήμα ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως μελέτης που συνήθως περιλαμβάνει αποσπάσματα βίντεο.   

Ενεργητική μάθηση. 

“Ενεργητική μάθηση είναι εκείνη που εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους στη 

διαδικασία της μάθησης, μέσα από δραστηριότητες και συζήτηση στην τάξη, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή στην οποία απαιτείται η παθητική  προσοχή σε ένα 

ομιλητή. Δίνει έμφαση σε υψηλότερου επιπέδου νοητικές διαδικασίες και συχνά 

περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες” (Freeman et al, 2014, p.8413). Η ενεργητική 

μάθηση συνδέεται με τις αρχές του εποικοδομισμού, μια θεωρία που αφορά στην 

κατασκευή της γνώσης η οποία αναλύεται στην ενότητα 1.2.1 
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Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης. (Learning Management System) 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Szabo & Flesher, όπως αναφέρεται από τους Watson 

W.R. και  Watson S.L (2007) , ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης ( ΣΔΜ ) είναι ένα 

πακέτο λογισμικού διαμέσου του οποίου μπορεί: 

1.  Να γίνεται διαχείριση  και μεταφορά εκπαιδευτικού  περιεχομένου,  

2. Να τίθενται και να αξιολογούνται, σε επίπεδο ατομικό ή οργανισμού, 

εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι, 

3. Να καταγράφει την πορεία για την επίτευξη των στόχων και 

4. Να συλλέγει και να παρουσιάζει δεδομένα για την εποπτεία της μαθησιακής 

διαδικασίας του οργανισμού ως σύνολο .  

Ένα από τα γνωστότερα και πιο χρησιμοποιημένα ΣΔΜ που αναπτύσσεται και 

διανέμεται με άδεια ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού είναι το πακέτο Moodle. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια ελληνική πλατφόρμα (e-me.gr) που 

δημιουργήθηκε από το ΙΤΥΕ Διόφαντος στα πλαίσια του προγράμματος “Ψηφιακό 

Σχολείο (digital school)” και προσφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας για χρήση  

στους μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  
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1.2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.2.1 Aπό τη  μεταφορά στην οικοδόμηση της γνώσης 

Το μοντέλο διδασκαλίας που παραδοσιακά εφαρμόζεται στην σχολική  εκπαίδευση 

θα μπορούσε σύμφωνα με την ορολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να 

θεωρηθεί ότι αποτελείται από ένα τμήμα σύγχρονης  και ένα τμήμα ασύγχρονης 

εκπαίδευσης όπως παρουσιάζεται στην  επόμενη εικόνα. 

Εικόνα 1 Σύγχρονο και ασύγχρονο τμήμα παραδοσιακής διδασκαλίας 

Η διδασκαλία αυτού του τύπου είναι κατά κανόνα δασκαλοκεντρική. Ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει τη γνώση, είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά της 

στο μυαλό των αδαών μαθητών. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται μόνο προσεκτική 

στρατηγική και χρήση εποπτικών μέσων και εργαστηρίων τα οποία θα 

διαλευκάνουν τα δυσνόητα σημεία. Τα εργαστηριακά υλικά, αν δεν τα χειρίζεται ο 

ίδιος, σε πειράματα επίδειξης, μπορεί να τα χειρίζονται οι μαθητές ακολουθώντας 

τις οδηγίες του, με σκοπό να επαληθευτούν και εμπειρικά οι συνέπειες των αρχών 

Σύγχρονο Τμήμα Διδασκαλίας 

(Διδασκαλία μέσα στην τάξη) 

 

1. Εξέταση - έλεγχος εργασιών 

2. Παράδοση νέων γνώσεων   

(συχνά με τη μορφή διάλεξης) 

3. Ανάθεση εργασιών για το σπίτι 

Ασύγχρονο Τμήμα Διδασκαλίας 

(Μελέτη στο σπίτι) 

 

 

 

 

1. Ατομική μελέτη   

(συνήθως από το σχολικό βιβλίο) 

2. Επεξεργασία των εργασιών που 

έδωσε ο εκπαιδευτικός. 

 

Σκίτσα από www.freesvg.org 
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των Φυσικών Επιστημών. Οι μαθητές από την πλευρά τους είναι παθητικοί δέκτες 

και οφείλουν απλά να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ώστε να δεχτούν το μήνυμα που 

εκπέμπει ο εκπαιδευτικός.  

Τις τέσσερεις τελευταίες δεκαετίες αμφισβητήθηκε έντονα αυτό το μοντέλο 

διδασκαλίας και το κυρίαρχο παράδειγμα στις μέρες μας στηρίζεται στις ιδέες του 

εποικοδομισμού. Ο εποικοδομισμός δεν είναι μια θεωρία για τη διδασκαλία αλλά 

μια θεωρία για την γνώση και τη μάθηση που βασίζεται σε συμπεράσματα της 

γνωστικής ψυχολογίας. Ένας από τους πρωτεργάτες του εποικοδομισμού ήταν ο 

Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget,  ο οποίος  ήταν εκείνος που ασχολήθηκε με τη 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (McLeod, 2015).  

 Η κεντρική ιδέα αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι διδασκόμενοι μπορούν να 

αποδώσουν νόημα σε νέες καταστάσεις χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα 

κατανόηση τους. Η μάθηση νοείται ως μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία οι 

διδασκόμενοι οικοδομούν τη γνώση συνδέοντας νέες ιδέες με την υπάρχουσα γνώση 

τους. Η άποψη αυτή είναι θεμελιακά διαφορετική από την υπόθεση των 

συμπεριφορισμού,  που κυριαρχούσε ως τότε στην διδασκαλία, και ο οποίος 

δέχονταν ότι η διδασκαλία είναι μετάγγιση γνώσης από τον ειδήμονα στον αδαή.    

Ένα μοντέλο για την ανθρώπινη νόηση που στηρίζεται σε συμπεράσματα της 

γνωστικής ψυχολογίας  δέχεται ότι η ανθρώπινη νόηση έχει τρία χαρακτηριστικά : 

α) είναι επεξηγηματική (interpretive),  

β) λειτουργεί με μικρά βήματα (incremental)  και  

γ) είναι επαναληπτική (iterative).  

Επεξηγηματική σημαίνει ότι  ο ανθρώπινος νους μέσω της επεξεργασίας των 

δεδομένων των  αισθήσεων  προσπαθεί να αποδώσει νόημα στον κόσμο. Η 

δυνατότητα όμως που έχει η μνήμη εργασίας να επεξεργαστεί νέα δεδομένα είναι 

περιορισμένη και λειτουργεί με βήματα (incremental), ενώ αντίθετα επεξεργάζεται 

με ευκολία μεγάλη ποσότητα δεδομένων που αντιστοιχούν σε γνωστά σχήματα. 

Tέλος είναι επαναληπτική (iterative) γιατί κάθε νέα πληροφορία τείνει να ερμηνευτεί 
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σύμφωνα με τα προϋπάρχοντα σχήματα και ταυτόχρονα να ενδυναμώσει την ισχύ 

τους.  Με βάση τα παραπάνω, η κατασκευή νέας γνώσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την προϋπάρχουσα. Η γνωστική διαδικασία αυτή λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό 

αυτόματα χωρίς να υπάρχει επίγνωση ότι συμβαίνει (Taber, 2017).  

Σήμερα υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του εποικοδομισμού ο “σκληρός πυρήνας” 

των παραδοχών του, που σχετίζεται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

μπορεί να συμπυκνωθεί στις επόμενες παραδοχές: 

1.  Η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία οικοδόμησης προσωπικής γνώσης. 

2. Η γνώσεις αποτελούν νοητικές κατασκευές οι οποίες, ανάμεσα σε 

διαφορετικά άτομα, παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές που 

οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία τους. 

3.  Οι νοητικές κατασκευές είναι δυνατόν να μοντελοποιηθούν. 

4. Οι μαθητές έρχονται με προϋπάρχουσες ιδέες πάνω σε πληθώρα φυσικών 

φαινομένων. 

Προσαρμογή από (Taber, 2009 σ. 123) 

ΓΗ αναγνώριση της ύπαρξης των προυπάρχουσων ιδεών ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  Μια σειρά ερευνών της δεκαετίας του 

1980 έδειξαν ότι οι μαθητές  έρχονται στο σχολείο έχοντας διαμορφώσει ένα πλαίσιο 

αντιλήψεων (ή και θεωριών)  που ερμηνεύουν τα φαινόμενα της καθημερινότητας 

(Κίνηση των σωμάτων, εναλλαγή μέρας – νύχτας, διαδοχή εποχών, θέρμανση – ψύξη). 

Οι ιδέες αυτές που τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν με τις επιστημονικές 

αντιλήψεις  ονομάζονται με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς ερευνητές: 

απλοϊκές θεωρίες, προϋπάρχουσες γνώσεις, εναλλακτικές γνώσεις, παρανοήσεις 

κ.λ.π. (Pfundt & Duit, 1994; Hills, 1989; Driver & Erickson, 1983; Gilbert & Watts, 1983).   

Οι έρευνες έδειξαν ότι  η τροποποίηση προυπάρχοντων ισχυρών σχημάτων είναι 

δύσκολη διαδικασία που απαιτεί την ενσυνείδητη συμμετοχή του μαθητή. Η 

στρατηγική της διδασκαλίας έχει ως στόχο οι ιδέες του μαθητή και οι επιστημονικές 
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ιδέες να έρθουν σε αντιπαράθεση, ώστε να πειστεί ο μαθητής για την ανεπάρκεια 

τους και να τις αντικαταστήσει. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην εννοιολογική αλλαγή 

(Vosniadou, 2009). Όμως πολλές φορές η επιθυμητή αντικατάσταση  είναι δύσκολη. 

Οι Gunstone και White (1981) αναφέρουν ότι σε πειράματα επίδειξης που έκαναν σε 

πρωτοετείς φοιτητές στην Αυστραλία εκείνοι είχαν την τάση να παρατηρούν εκείνα 

που προέβλεπαν με βάση τις ιδέες τους και όχι αυτά που συνέβαινε πραγματικά!  

1.2.2 Κοινωνικός εποικοδομισμός 

Η θεωρία του Piaget ασχολείται με την προσωπική οικοδόμηση της γνώσης σαν 

αποτέλεσμα της βιολογικής ωρίμανσης  και της αλληλεπίδρασης με τον φυσικό 

κόσμο. Ο Piaget θεωρούσε ότι, σαν αποτέλεσμα της ωρίμανσης, το παιδί κατακτά 

διαδοχικά και ξεχωριστά στάδια διανοητικής ανάπτυξης, μέχρι να φτάσει στην 

ωριμότητα.  

O Vygotsky, σύγχρονος με τον Piaget αλλά ανεξάρτητα από αυτόν, υποστήριξε μια 

κοινωνική θεώρηση του εποικοδομισμού (Vygotsky, L. S., 1978). Στην θεωρία του 

τονίζονται δύο κεντρικές ιδέες: (1) η γνωστική ανάπτυξη συμβαίνει μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τη μορφή που 

εκείνη θα πάρει, και (2) πολλές από τις πιο αξιοσημείωτες δεξιότητες του παιδιού 

αναπτύσσονται μέσα από τις κοινωνικές συναλλαγές µε τους γονείς, τους δασκάλους 

και άλλους νοητικά ικανότερους συνεργάτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 

και εμπειρότεροι συμμαθητές .  Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία στη συνέχεια 

επεκτάθηκε από άλλους ερευνητές αλλά διατηρεί τρεις βασικές θέσεις:  

α) οι απαρχές των ανώτερων πνευματικών δεξιοτήτων βρίσκονται στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις,  

β) η γνώση πραγματοποιείται με τη χρήση διαμεσολαβητικών εργαλείων και σημείων, 

όπως τη γραπτή και προφορική επικοινωνία με τη γλώσσα. 

γ)  οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προοδεύσουν μέσα στη Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπτυξης (ΖΕΑ) με διαμεσολάβηση (Lemke, 2001). 

Η ΖΕΑ , σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), περιλαμβάνει εκείνες τις γνωστικές 

λειτουργίες που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει μόνος του αλλά μπορεί να 
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το κάνει αν έχει βοήθεια από άλλους. Συνεπώς, οι μαθησιακές διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με άλλους (δάσκαλο, γονείς, συμμαθητές) ωθούν 

τον μαθητή να σκεφτεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να προχωρήσει προς το 

επόμενο γνωστικό στάδιο (σε αντίθεση με τη θεωρία του Piaget, στην οποία η 

μετάβαση από στάδιο σε στάδιο σχετίζεται με τη βιολογική ανάπτυξη).  

Όπως προαναφέρθηκε οι θεωρίες του εποικοδομισμού αφορούν καταρχήν στον 

τρόπο κατασκευής της γνώσης και όχι στη διδασκαλία. Όμως, μια θεωρία γνώσης  

δίνει κατεύθυνση και νόημα σε στρατηγικές διδασκαλίας.  Ο εποικοδομισμός μαζί με 

την αναγνώριση της κοινωνικής συνεισφοράς στην οικοδόμηση της γνώσης, 

καθορίζει έναν νέο ρόλο για τον εκπαιδευτικό, για τον μαθητή και για τη λειτουργία 

του συνόλου της τάξης.  

Για να συνοψίσουμε τρία είναι τα σημαντικότερα στοιχεία του εποικοδομισμού που 

αφορούν τη διδασκαλία: 

α) Η διδασκαλία πρέπει να αναγνωρίσει την αξία της υπάρχουσας γνώσης γιατί σε 

σχέση με αυτή θα οικοδομηθεί  η νέα γνώση. 

Β) Η διδασκαλία πρέπει να προωθεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητή γιατί είναι 

συμμέτοχος στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.  

Γ) Ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

που προκύπτει με την οικογένεια ,με τους συμμαθητές του, με τον εκπαιδευτικό κ.λ.π. 

Σύμφωνα με αυτό το πρίσμα ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διαφορετικός και πολύ 

πιο σύνθετος από την παραδοσιακή εικόνα του ως πομπού πληροφορίας. Ο 

εκπαιδευτικός συμμετέχει ως διευκολυντής (facilitator) που παρέχει συμβουλές, 

βοήθεια, παρακίνηση δημιουργώντας τη σκαλωσιά (scaffolding) που χρειάζεται ο 

κάθε μαθητής για να φτάσει μόνος του στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα στη ΖΕΑ 

του. (εικόνα 2) 
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Εικόνα 2 Σύγκριση κοινωνικού εποικοδομισμού και παραδοσιακής διδασκαλίας 

 

1.2.3 Kλασσική Μηχανική και Διδασκαλία των νόμων του Νεύτωνα 

Η κλασσική μηχανική αποτελεί την αφετηρία για  το μάθημα της Φυσικής στα 

περισσότερα προγράμματα σπουδών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού  Λυκείου. Οι υπόλοιπες ενότητες όπως 

ηλεκτρισμός, μαγνητισμός , οπτική, θερμότητα κ.λ.π. έπονται. Υπάρχουν αρκετοί 

λόγοι γι’ αυτό. Κατ’ αρχήν η Κλασσική Μηχανική σηματοδοτεί τη γέννηση της 

Νεώτερης Επιστήμης. Προέκυψε σαν παιδί της Φυσικής Φιλοσοφίας και των 

Μαθηματικών με σκοπό την δημιουργία μιας θεωρίας που θα περιέγραφε τα 

φαινόμενα των κινήσεων στο Σύμπαν με ποσοτικό τρόπο. Πέρα όμως από την 

ιστορική της σημασία η αξιωματική θεμελίωση της Κλασσικής Μηχανικής προσφέρει 
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τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται οι  υπόλοιπες ενότητες της φυσικής. 

Πράγματι, τόσο ο ηλεκτρομαγνητισμός όσο και η θερμότητα θεμελιώνονται στο 

πλαίσιο κινήσεων σωματιδίων υπό την επίδραση δυνάμεων.   

Η δυσκολία στη διδασκαλία των αρχών της κλασσικής μηχανικής είναι τριπλή. Αφενός 

ο αξιωματικός τρόπος ορισμού της απαιτεί υψηλό ποσοστό αφαίρεσης που είναι 

δύσκολο να συλλάβουν οι μαθητές. Αφετέρου η μαθηματική γλώσσα που περιγράφει 

ικανοποιητικά τις σχέσεις των μεγεθών είναι ο απειροστικός λογισμός, τον οποίο δεν 

προσεγγίζουν οι μαθητές παρά μόνο την τελευταία χρονιά  των σπουδών τους στη 

δευτεροβάθμια, και μάλιστα όχι όλοι,  μόνο εκείνοι που ακολουθούν τον θετικό 

προσανατολισμό διδάσκονται μαθηματικά. Έτσι κατά την προσπάθεια μετάφρασης 

και απλούστευσης της επιστημονικής γνώσης σε σχολική επιστήμη δημιουργούνται 

παρανοήσεις.  Το πιο σημαντικό εμπόδιο όμως είναι το γεγονός ότι  η κλασσική 

μηχανική αποτελεί το πλαίσιο με το οποίο περιγράφονται σε επιστημονική γλώσσα, 

καθημερινά φαινόμενα.   

Η έρευνα πάνω στις απόψεις αυτές των μαθητών κατά τις δεκαετίες του 1970 και 

1980 από ερευνητές όπως οι Clement (1982), Trowbridge & McDermott (1980), Watts 

(1983)  έδειξε ότι οι μαθητές  έχουν ήδη σχηματίσει νοητικά σχήματα, που τα 

χρησιμοποιούν για να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν τα φαινόμενα που 

περιγράφει η κλασσική μηχανική. Οι αντιλήψεις αυτές διαφέρουν από τις 

επιστημονικές απόψεις.  Πολλές μάλιστα από αυτές τις αντιλήψεις είναι σε συμφωνία 

με την Αριστοτελικές ιδέες  για τον κόσμο, που επικρατούσαν πριν από την γέννηση 

της νεότερης επιστήμης (Clement, 1982) .` 

Oι συνηθισμένοι τρόποι αξιολόγησης στο μάθημα της Φυσικής δεν ανιχνεύουν την 

παραμονή αυτών των εναλλακτικών αντιλήψεων, γιατί συνήθως επικεντρώνονται 

περισσότερο στην αξιολόγηση αναπαραγωγής διαδικασιών και χειρισμού 

μαθηματικών εξισώσεων.  Έτσι, ενώ ο στόχος της επίλυσης ασκήσεων και 

προβλημάτων είναι οι μαθητές να ασκούνται σε ζητήματα που ελέγχουν την  

κατανόηση  εννοιών και νόμων της επιστήμης , οι μαθητές (ορθά) αντιλαμβάνονται, 

ότι αξιολογούνται από τον σωστό χειρισμό των εξισώσεων για να καταλήξουν στα 

ποσοτικά αποτελέσματα και αδιαφορούν για τις κατανόηση των εννοιών (Docktor et 
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al, 2015). Έτσι για παράδειγμα, δεν αξιολογείται η κατανόηση της έννοιας της ροπής 

της δύναμης αλλά αν ο μαθητής είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει για να βρει τη 

γωνιακή επιτάχυνση που προκαλεί σε ένα στερεό.  

Οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 

ανάμεσα σε μαθητές ίδιου ηλικιακού επιπέδου ακόμα και αν αυτοί προέρχονται από 

πολύ διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως έχουν δείξει μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί σε διάφορες χώρες. (Driver et al, 1994)  

Πολλές από αυτές τις απόψεις εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου αλλά 

παραμένουν μέχρι την ενηλικίωση παρά τη διδασκαλία. (Driver et al, 1994) 

Στην Ελλάδα μια έρευνα του Κώτση (2011) μελετά τη χρονική εξέλιξη των 

εναλλακτικών ιδεών στη Μηχανική, μελετώντας τις απόψεις μαθητών δημοτικού, 

γυμνασίου, λυκείου, φοιτητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 

ερευνητής συμπεραίνει ότι αν και υπάρχει εξέλιξη, κάποιες εναλλακτικές ιδέες 

διατηρούνται ακόμα και στους εκπαιδευτικούς. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι 

εναλλακτικές απόψεις βρέθηκε ότι επικρατούν όχι μόνο σε φοιτητές παιδαγωγικών 

σχολών αλλά και σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε υψηλόβαθμες θετικές σχολές  

μετά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εξετάσεις και έχοντας παρακολουθήσει 

ανεβασμένου επιπέδου μαθήματα Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Stylos, 

Evangelaki, & Kotsis, 2010). Ακόμα και σε  απόφοιτους του ΜΙΤ ανιχνεύτηκαν μη 

Νευτώνειες αντιλήψεις όμοιες με εκείνες παιδιών του Δημοτικού (DiSessa, 1987 

p.348). 
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1.2.4 Τα εργαλεία concept inventories  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών είναι η 

παγκοσμιότητά τους. Οι ερευνητές που αναφέρθηκαν  στην προηγούμενη ενότητα 

κατά τη δεκαετία του 1980 αναζήτησαν αυτές τις κοινές εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών  και με βάση αυτές δημιουργήθηκαν εργαλεία γνωστά σαν concept 

inventories. Τα εργαλεία αυτά αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

συνοδευόμενες από  3 ή 4 εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες μόνο  η μία είναι 

σωστή. Η κατασκευή τους είναι το αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας πάνω στις απόψεις 

των μαθητών – σπουδαστών. Η διαδικασία αποτελείται από πολλά στάδια που 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις στις οποίες καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών για 

το θέμα, διενεργούνται συνεντεύξεις με έμπειρους καθηγητές, δημοσιεύονται τα  

αποτελέσματα από δοκιμαστικές εφαρμογές και η εγκυρότητά τους κρίνεται και από  

άλλους ερευνητές (Madsen, McKagan, & Sayre, 2017).  

Στις Φυσικές Επιστήμες το εμβληματικότερο από τα inventories και ένα από τα πιο 

χρησιμοποιημένα είναι το Force Concept Inventory ή FCI  (Hestenes, Wells, & 

Swackhamer, 1992). Το εργαλείο FCΙ αν και έχει δεχθεί κριτικές, κυρίως γιατί δεν 

μπορεί να διακρίνει άλλες εναλλακτικές ιδέες πέρα από αυτές που εμπεριέχει, 

θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία για να μετρήσει αξιόπιστα την 

μεταβολή στην κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της μηχανικής, άρα και την 

πρόοδο του μαθητή, όταν χρησιμοποιείται τόσο σαν pre-test όσο και σαν post-test 

(Madsen, McKagan, & Sayre, 2017). Αξίζει να επισημανθεί ότι τα concept inventories 

δεν είναι φτιαγμένα για να αντικαταστήσουν άλλες μορφές αξιολόγησης για 

παράδειγμα δεν εξετάζουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στο μάθημα της 

Φυσικής (Sands et al, 2018).  

 

1.2.5 Αντίστροφη Τάξη και Ελληνικό σχολείο 

Οι θέσεις του εποικοδομισμού επηρέασαν τα αναλυτικά προγράμματα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες του κόσμου.  Δεν συνέβη το ίδιο και 
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στην Ελλάδα που,  εκτός των βαρύγδουπων διατυπώσεων στα εισαγωγικά σχόλια των 

προγραμμάτων σπουδών, λίγα πράγματα πέρασαν στην σχολική πράξη.  

Η εμπειρία από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μάλλον 

απογοητευτική (Μαυρουδή & Παπαγεωργίου, 2011).  Όπως επισημαίνει η 

Κωνσταντίνα Κουτρουμπά (Koutrouba, 2012) το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

παρά τις διεθνείς προσπάθειες για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μορφών 

διδασκαλίας, παραμένει συντηρητικό και άκαμπτο. Τα αναλυτικά προγράμματα δεν 

αφήνουν περιθώρια καινοτομικών προσπαθειών. Στα αποτελέσματα της έρευνας  

PISA 2015 η Ελλάδα (μαζί με την Τουρκία) κατατάσσεται στις χώρες που το 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι κεντρικά κατευθυνόμενο στο μεγαλύτερο βαθμό. Το 

σχολείο (διεύθυνση και εκπαιδευτικοί) έχει τη λιγότερη αυτονομία στα θέματα 

επιλογής σχολικών εγχειριδίων και αναλυτικού προγράμματος ενώ στην πλειοψηφία 

των χωρών του ΟΟΣΑ εκείνο έχει τον πρώτο λόγο και όχι το κεντρικό κράτος ή η 

αυτοδιοίκηση (OECD, 2015 p.113-115). 

Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στην ανώτερη δευτεροβάθμια, επικεντρώνονται στην 

μετάδοση του περιεχομένου της Φυσικής με τη μέθοδο της διάλεξης, ακολουθώντας 

απαρέγκλιτα το διδακτικό εγχειρίδιο και τις οδηγίες του υπουργείου (Siorenta, A., 

Jimoyiannis A., 2008). Επίσης θεωρούν ως πρώτης προτεραιότητας στόχο την 

προετοιμασία του μαθητή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Έτσι πολύ συχνά το 

επιχείρημα της έγκαιρης κάλυψης της διδακτέας ύλης δικαιολογεί την επιλογή  της 

παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και την απόρριψη των 

εποικοδομητικών στρατηγικών διδασκαλίας  θεωρώντας τις χρονοβόρες και 

ανεφάρμοστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αντίληψη δεν αφορά μόνο τους 

έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι αναμενόμενο  να παρουσιάζουν αδράνεια 

στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο επί σειρά ετών έχουν μάθει να λειτουργούν. 

Μια έρευνα των Simmons et al (1999) σε 69 πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας που παρακολούθησε την εξέλιξη τους τα τρία πρώτα χρόνια της 

καριέρας τους, έδειξε ότι με την πάροδο του χρόνου υιοθετούσαν όλο και 

περισσότερο δασκαλοκεντρικές τεχνικές διδασκαλίας.    
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Η εφαρμογή της Α.Τ θα μπορούσε να αποτελέσει μια απάντηση στο επιχείρημα της 

έλλειψης χρόνου. Με τη μεταφορά της άμεσης διδασκαλίας εκτός τάξης μπορεί να 

απελευθερωθεί πολύτιμος χρόνος μέσα στην τάξη ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν 

ενεργό ρόλο. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν οι μαθητές να διατυπώσουν 

υποθέσεις, να πειραματιστούν, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να επιλύσουν 

ασκήσεις να παρουσιάσουν την άποψή τους. 

Επιπλέον σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξονομία του Bloom (Anderson, & 

Krathwohl, 2001) για τους εκπαιδευτικούς στόχους (σχήμα 1) στην παραδοσιακή 

διδασκαλία αφιερώνεται ο χρόνος μέσα στην τάξη για την επίτευξη των χαμηλότερου 

επιπέδου στόχων (θυμάμαι και κατανοώ). Στην Α.Τ οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 

μέσω των βίντεο-διαλέξεων και ο διδακτικός χρόνος αφιερώνεται στην επίτευξη 

δυσκολότερων στόχων (εφαρμόζω, αναλύω κ.λ.π). Έτσι ο μαθητής δέχεται βοήθεια 

στην κατάκτηση των ανώτερων στόχων και του αφήνεται σαν εργασία η κατάκτηση 

των κατώτερων και όχι το αντίστροφο.   

 

 

Εικόνα 3 Ταξονομία εκπαιδευτικών στόχων του Bloom αναθεωρημένη  

από τους  Anderson, & Krathwohl (Coffey H. n.d). 
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1.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.3.1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία, μικτή μάθηση και η αντίστροφη τάξη 

H πρόοδος της τεχνολογίας επηρέαζε πάντα την εκπαιδευτική κοινότητα. Η μαζική 

εκπαίδευση   μέσα σε οργανωμένους χώρους (σχολεία) δεν θα ήταν δυνατή πριν την 

ανακάλυψη της τυπογραφίας. Στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία  ο μαθητής 

συνυπάρχει με το δάσκαλο και τους συμμαθητές του στον  χώρο και στον χρόνο.  

Η  δημιουργία και εξάπλωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  τον 19ο αιώνα – 

εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας, όπως λέγονταν εκείνη την εποχή - ήταν 

συνυφασμένη με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των συγκοινωνιών και των 

επικοινωνιών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρεται 

από απόσταση εκπαιδευτικό περιεχόμενο και  ο μαθητής να μην συνυπάρχει ούτε 

στο χώρο ούτε στο χρόνο με το δάσκαλο και τους συμμαθητές του. Η έκρηξη της 

ψηφιακής επανάστασης στα τέλη του 20ου αιώνα μετέβαλλε δραστικά τόσο το είδος 

όσο και τον τρόπο  μεταφοράς  του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα, αφενός να μεταφέρεται 

πλουσιότερο περιεχόμενο και αφετέρου  να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σύγχρονη 

διδασκαλία (συνύπαρξη στον χρόνο αλλά όχι στον χώρο) πράγμα που παλιότερα ήταν 

αδιανόητο. Τέλος η δημιουργία ψηφιακών «χώρων» όπως τα διαδικτυακά fora 

επιτρέπουν τη συνύπαρξη στον  «ψηφιακό  χώρο» χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η 

συνύπαρξη στο χρόνο (Αλιβίζος, 2016). 

 Η Α.Τ είναι μια μορφή μικτής μάθησης της οποίας οι βάσεις  θα πρέπει να 

αναζητηθούν στις διαλέξεις των Πανεπιστημίων που άρχισαν να ανεβαίνουν στο 

διαδίκτυο στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Για παράδειγμα οι διαλέξεις του ΜΙΤ  

εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο το 2001 στα πλαίσια του προγράμματος του MIT 

OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/index.htm). Στη συνέχεια υπήρξαν 

βιντεομαθήματα  που αποτελούνται από  καταγραφές οθόνης με φωνή (screencast) 

του Khan Academy (Parslow, 2012). Πρωτοπόροι στην οργάνωση αντίστροφης 

διδασκαλίας, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρούνται οι Bergmann 

και Sams,  καθηγητές Χημείας σε ένα σχολείο του Colorado, όταν το 2008 εφάρμοσαν 
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τη νέα μέθοδο διδασκαλίας στο μάθημα της Χημείας. Αυτοί είναι που εισήγαγαν τον 

όρο που καθιερώθηκε : flipped classroom (Bergmann, & Sams 2009).  

 

1.3.2 Εφαρμογή της Α.Τ 

Τα τελευταία χρόνια, το πλήθος των άρθρων που αναφέρονται σε εφαρμογές της Α.Τ 

στην εκπαίδευση, αυξάνεται συνεχώς με εκρηκτικό τρόπο. To γράφημα   παρουσιάζει 

το πλήθος των άρθρων που είτε έχουν παρουσιαστεί σε περιοδικά με κριτή, είτε είναι 

ανασκοπήσεις, είτε παρουσιάσεις σε συνέδρια, ανά έτος από το 2014 και μετά. 

Έγιναν δύο αναζητήσεις στη βάση δεδομένων Scopus. 

 

Γράφημα 1 Άρθρα που αφορούν στην Α.Τ από τη βάση δεδομένων Scope 

Στην πρώτη τα στοιχεία ανασύρθηκαν με  τις  λέξεις κλειδιά flipped classroom και στη 

δεύτερη με την επιπλέον απαίτηση να περιέχει μια από τις λέξεις science ή STEM. Τα 

άρθρα αυτά ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια Το πλήθος των αποτελεσμάτων είναι ενδεικτικό της 

αύξησης του ερευνητικού ενδιαφέροντος χρόνο με το χρόνο.  

Παρατηρήστε επίσης ότι τα άρθρα του 2020 δεν αντιστοιχούν σε όλο το έτος αλλά 

στο πρώτο οκτάμηνο. (Ημερομηνία αναζήτησης 28 Αυγούστου 2020).  

Στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρακτικά οι έρευνες πάνω στην Α.Τ 

εμφανίζονται τα τελευταία 6 χρόνια. (Urbano et al, 2020).   
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Aς δούμε όμως αναλυτικότερα με ποιο τρόπο λειτούργησαν εντός και εκτός τάξης και 

τι αποτελέσματα είχαν οι εφαρμογές της Α.Τ έως σήμερα. 

 

1.3.3 Ασύγχρονη διδασκαλία (Εργασία στο σπίτι)  

Η μεταφορά της άμεσης διδασκαλίας εκτός σχολικού χώρου (ασύγχρονα) γίνεται 

δυνατή με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού ή υπηρεσίας. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται κάποιο ΣΔΜ με πρώτο σε συχνότητα το Μoodle 

(Urbano et al, 2020).  Λόγω της δημοτικότητας υπηρεσιών όπως:  Youtube, Khan 

Academy αλλά και εξ αιτίας της μεγάλης εξάπλωσης των MOOC, έχουν γίνει έρευνες 

που αφορούν την αποτελεσματικότητα των video-διαλέξεων. Έρευνες συμπεριφοράς 

πολύ μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε τέτοια  μαθήματα, οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι το ιδανικό μέγεθος των βίντεο, για την πλέον αποτελεσματική 

παρακολούθηση είναι τα 5 έως 10 λεπτά   (Guo, Kim & Rubin, 2014).  Επιπλέον η 

έρευνα σχετικά με το μέγεθος των βίντεο στην ΑΤ των  Slemons et al (2018) συμφωνεί 

ότι οι μαθητές θεωρούν ότι είναι ευκολότερο να παρακολουθήσουν τα μικρότερα σε 

διάρκεια βίντεο, αν και δεν αποδεικνύεται ότι διαφέρουν σε αποτελεσματικότητα 

από τα μεγαλύτερης διάρκειας.   Παρόλα αυτά  συνιστάται τα μεγαλύτερης διάρκειας 

βίντεο να κατακερματίζονται σε μικρότερα.   

Αν και υπάρχουν ελεύθερα προσβάσιμες διαλέξεις στο διαδίκτυο, σε όλα τα 

μαθήματα,  κυρίως βέβαια στην Αγγλική Γλώσσα,  φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

προτιμούν να δημιουργούν δικά τους βίντεο, εφόσον κρίνουν ότι αυτά είναι 

προσαρμοσμένα με ακρίβεια στο μάθημα που επιθυμούν να διδάξουν (de Araujo Z 

et al, 2017).  Όμως φαίνεται πως και οι μαθητές προτιμούν τα βίντεο να είναι 

δημιουργημένα από τους εκπαιδευτικούς τους, αφού σε αυτή την περίπτωση έχει 

εμφανιστεί μικρότερο ποσοστό εγκατάλειψης της προσπάθειας από μέρους τους 

(Bond, 2020). Ισχυρίζονται ότι μπερδεύονται καθώς το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται με 

εκείνο του μαθήματος, ή επειδή ο τρόπος προσέγγισης του εκπαιδευτικού τους είναι 

διαφορετικός (Bond, 2020). Οι Johanes και Lagerstrome (2016), συνοψίζοντας 

παλαιότερες έρευνες, συνιστούν στους δημιουργούς των βίντεο να προσέχουν ώστε 
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η γλώσσα να είναι φιλική και να έχει πιο προσωπικό τόνο από αυτόν που 

χρησιμοποιείται όταν απευθυνόμαστε σε ευρύ κοινό. Τέλος συνιστούν να 

παρεμβάλλονται ερωτήσεις κατανόησης γιατί οι εκπαιδευόμενοι που 

παρακολουθούν βίντεο τείνουν να υποεκτιμούν τη δυσκολία κατανόησης ενός 

θέματος. Εξάλλου,  οι ερωτήσεις αναγκάζουν τους εκπαιδευόμενους να επιστρέψουν 

και να επαναλάβουν τμήματα του οπτικού υλικού (Giannakos et al 2015).  

Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι, ενώ είναι σημαντικό οι μαθητές να 

παρακολουθούν με προσοχή τις βιντεοδιαλέξεις,  δεν πρέπει το γεγονός αυτό να 

θεωρείται ως δεδομένο.  Mε το παραδοσιακό μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας, είναι 

συνήθως στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού, να ελέγχει και να παρακινεί εκείνους 

τους μαθητές που δεν προσέχουν στο μάθημα. Επίσης κατά τη διάρκεια ενός 

«ζωντανού» μαθήματος ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να διακόπτει το μάθημα για 

να κάνει ερωτήσεις, ή να απαντά σε ερωτήσεις των μαθητών, να επικοινωνεί με τους 

μαθητές με εξωλεκτικούς τρόπους και να αντιλαμβάνεται  την κατανόηση ή μη του 

θέματος ακόμα και από τις εκφράσεις των μαθητών. 

Με την Α.Τ μετακινείται η ευθύνη, για την παρακολούθηση και την κατανόηση, στον 

ίδιο τον μαθητή. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να μεταβληθεί η στρατηγική 

μάθησης που αυτός ακολουθεί. Η διαδικασία αυτή δεν γίνεται αυτόματα αλλά 

χρειάζεται υποβοήθηση. Όπως διαπιστώνει ο Butzler,  όταν δοκίμασε σε τρία 

τμήματα παραλλαγές της Α.Τ,  η εφαρμογή και μόνο της Α.Τ δεν μεταβάλλει 

σημαντικά τη μάθηση. Αυξημένη μάθηση συνέβη όταν οι μαθητές καθοδηγήθηκαν 

να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές στρατηγικές μάθησης. Ο Butzler θεωρεί ότι το 

μοντέλο της Α.Τ  βοήθησε ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι 

στρατηγικές (Butzler, 2016).  Έχει δειχτεί επίσης, ότι είναι σημαντικό να 

ενημερώνονται οι μαθητές για τις νέες απαιτήσεις πριν την έναρξη του 

προγράμματος. Σε μια διετή εφαρμογή στο μάθημα της Χημείας σε ένα  τεχνικό 

λύκειο στην Ιταλία, οι ερευνητές Della Sciucca & Fochi (2016) διαπίστωσαν ότι 

χρειάστηκε χρόνος τόσο στους μαθητές  όσο και στους καθηγητές ώστε να βρουν τον 

τρόπο να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Οι Kirvan, Rakes & Zamora (2015) 

δήλωσαν ότι «εκπαίδευσαν» τους μαθητές τους στην μάθηση μέσω 
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βιντεομαθήματος παρακολουθώντας μαζί ένα βίντεο εντός τάξης και επισημαίνοντας 

τους πως θα κρατούν σημειώσεις.  

Ας επισημανθεί όμως ότι πέρα από όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στην 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας  της βιντεοδιάλεξης,  οι  DeLozier & Rhodes (2017)  

σημειώνουν  ότι έχει αποδειχτεί εμπειρικά,  ότι η παρακολούθηση μιας διάλεξης από 

βίντεο δεν είναι αποτελεσματικότερη μαθησιακά από την δια ζώσης παρακολούθηση, 

αναφέροντας: 

«Τα παραπάνω δεδομένα είναι σε συμφωνία με τη θεωρία που αναφέρει ότι το 

μέσον είναι ο μεταφορέας του περιεχομένου και είναι απίθανο αυτό καθεαυτό να 

επηρεάζει τη μάθηση. Έτσι οποιοδήποτε πλεονέκτημα …οφείλεται στην 

αποδέσμευση χρόνου προς την ενεργή μάθηση» (p.144 ).   

 

1.3.3 Σύγχρονη διδασκαλία (Μάθημα στην τάξη) 

Η απελευθέρωση χρόνου μέσα στην τάξη είναι λοιπόν το βασικότερο κίνητρο που 

έχουν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της Α.Τ. Το κέρδος στο 

χρόνο επενδύεται σε δραστηριότητες που σκοπό έχουν να αυξήσουν την εμπλοκή του 

μαθητή. Αυτή είναι μια διαπίστωση σχεδόν σε όλες τις δημοσιεύσεις που αφορούν 

την Α.Τ και επισημαίνεται από τα άρθρα που κάνουν ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

(DeLozier & Rhodes, 2017; Lo & Hew, 2017a; Bishop & Verleger, 2013).   Όλες 

ανεξαιρέτως οι εμπειρικές έρευνες που σημειώνονται στη βιβλιογραφία εστιάζουν 

στην ενεργό μάθηση και στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ενεργού μάθησης οι Freeman et al (2014)  

έκαναν μια εκτεταμένη μετα-ανάλυση σε 225 έρευνες που αφορούσαν την επίδραση 

που είχε η ενεργός μάθηση, στην βαθμολογία και στα ποσοστά αποτυχίας σε 

μαθήματα STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Η μετα-

ανάλυση έδειξε ότι οι βαθμοί αυξήθηκαν κατά 6% και ότι με την παραδοσιακή 

διδασκαλία ήταν 1,5 φορά μεγαλύτερη η πιθανότητα να μην περάσει κάποιος το 

μάθημα.  
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Σε μια δεύτερη  μετα- ανάλυση των Kyndt et al (2013) διερευνήθηκε κατά πόσον οι 

νεότερες έρευνες επιβεβαίωναν προηγούμενες μετα-αναλύσεις, σχετικά με την 

συνεργατική μάθηση, σε περιβάλλον διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο. Οι 

ερευνητές προχώρησαν σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση προηγούμενων  μετα-

αναλύσεων και στη συνέχεια ανέλυσαν τα τελευταία άρθρα (από το 1995 – 2012). Το 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι δεν αμφισβητήθηκαν τα προηγούμενα 

ευρήματα που δείχνουν ότι η συνεργατική μάθηση είναι πολύ πιο αποτελεσματική 

από την παραδοσιακή διδασκαλία.  

Θα δούμε τώρα ποιες συνεργατικές μεθόδους και ποιες μεθόδους ενεργούς 

διδασκαλίας ακολούθησαν οι ερευνητές της Α.Τ,  κυρίως σε έρευνες που 

περιλαμβάνουν εκπαιδευτική παρέμβαση και  αφορούν την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση,  αφού αυτή είναι η βαθμίδα στόχος της προτεινόμενης έρευνας.  

Αρκετές εφαρμογές της Α.Τ χρησιμοποίησαν τον χρόνο της τάξης για να οργανωθούν 

ομαδικές συζητήσεις (Βhagat et al, 2016; Snyder et al, 2014). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις  ο εκπαιδευτικός απεύθυνε ερωτήσεις και για την απάντηση 

χρησιμοποιούνταν clickers. Οι clickers είναι συσκευές ή εφαρμογές σε smartphone με 

τις οποίες μπορούν οι μαθητές σε μια τάξη να απαντήσουν σε μια ερώτηση 

πολλαπλής επιλογής και να εμφανιστούν, σε πραγματικό χρόνο,  οι απαντήσεις με τη 

μορφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας.   Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μέθοδος για τη 

χρήση ενός μοντέλου ερωταπαντήσεων με clickers που μελετήθηκε και προτείνεται 

για χρήση από τους Barth-Coen et al  (2016). 

Η επίλυση προβλημάτων σε ομάδες είναι δραστηριότητα που έχει χρησιμοποιηθεί σε 

πολλές εφαρμογές της Α.Τ (  Butzler 2016;  Grypp & Leubeck,2015). Στις περιπτώσεις 

αυτές ο εκπαιδευτικός μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις και να κινείται μέσα στην 

τάξη από ομάδα σε ομάδα. Σε πολλές περιπτώσεις η ομαδική εργασία 

εναλλάσσονταν με ατομική, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να  μπορέσει να έρθει σε 

επαφή  με κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά (Butzler,2016).  

Σε άλλες περιπτώσεις  οι μαθητές ασχολήθηκαν με πρακτικές ή εργαστηριακές 

δραστηριότητες (hands on activities) είτε ομαδικά είτε ατομικά είτε εναλλασσόμενα 
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(Olakanmi, 2017; Leo & Puzio, 2016; ).   Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός 

κινείται μέσα στην τάξη παρέχοντας εξατομικευμένη βοήθεια.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια έρευνα δράσης που έγινε στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε στα μαθηματικά της Ε’ Δημοτικού από τους 

Μακροδήμο, Παπαδάκη & Κουτσούμπα (2017). Στο άρθρο τους περιγράφονται 

αναλυτικά οι πρακτικές δραστηριότητες τις οποίες εκτέλεσαν σε ομάδες οι μαθητές.  

Τέλος αναφέρονται διάφορες ανακαλυπτικές και ερευνητικές μέθοδοι χωρίς να 

διατίθεται αναλυτικότερη περιγραφή (Bhagat at al, 2016; Kirvan et al 2015; Snyder et 

al 2014). 

 

1.3.4 Αποτελέσματα εφαρμογής της Α.Τ 

Στις βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις ερευνών που είχαν δημοσιευτεί τα προηγούμενα 

χρόνια, επισημαίνεται οι έλλειψη ποσοτικών ερευνών πάνω στα αποτελέσματα της 

εφαρμογής της Α.Τ (Bishop & Verleger, 2013).  Σήμερα φαίνεται ότι  υπάρχουν 

έρευνες με ποσοτικούς σχεδιασμούς.  Oι  εμπειρικές έρευνες  της Α.Τ στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ λιγότερες από τις αντίστοιχες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Bond,2020),  όμως όπως φαίνεται 

και στο γράφημα 1 της ενότητας 1.3.2, το πλήθος τους αυξάνεται με το χρόνο. Σε 

πολλές περιπτώσεις διεξήχθηκαν ψευδοπειραματικοί σχεδιασμοί με ένα 

πειραματικό τμήμα και ένα τμήμα ελέγχου, όπως είναι  και σχεδιασμός της παρούσας 

έρευνας (π.χ Lo, Lie & Hew, 2018).  Σε κάποιες περιπτώσεις που ο ερευνητής θέλησε 

να μελετήσει παραπάνω από μια ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν δύο 

πειραματικά τμήματα (Butzler, 2016).  Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών οι 

περισσότερες έρευνες, που περιλάμβαναν τμήμα ελέγχου, δείχνουν αυξημένη 

επίδοση στο πειραματικό τμήμα. Στις περισσότερες από αυτές ήταν στατιστικά 

σημαντική η διαφορά (Olakanmi, 2017; Βhagat et al, 2016; Chao et al, 2015) σε άλλες 

όμως δεν ήταν (DeSantis et al, 2015; Kirvan et al, 2015). Μια μεγάλη μετα – ανάλυση 

198 ερευνών των Strelan, Osborn & Palmer που έγιναν σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και σε όλα τα αντικείμενα, η οποία δημοσιεύτηκε κατά τη συγγραφή 
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αυτής της εργασίας (2020),  καταλήγει ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Α.Τ, 

είναι σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεσματικότερη αλλά με μεγάλη διαφοροποίηση 

από μάθημα σε μάθημα. Για τα μαθήματα των Φ.Ε η αποτελεσματικότητά της είναι 

μικρή έως μέτρια.  

Oι έρευνες που ασχολούνται με τις στάσεις και αντιλήψεις βρίσκουν ότι οι μαθητές 

έχουν γενικά θετική στάση απέναντι στην πρακτική της Α.Τ (Gilboy et al. 2015, Sowa 

& Thorsen 2015, Gonzalez et al. 2016, Long et al. 2016).  

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αφορούν τις ΗΠΑ την Κίνα και την Ισπανία. (Urbano et al, 2020). 

Μια έρευνα που διενεργήθηκε στην Ελλάδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ε’ 

Δημοτικού) στο μάθημα της Ιστορίας, έδειξε ότι οι επιδόσεις των μαθητών των δύο 

τμημάτων δεν διέφεραν στις ερωτήσεις απομνημόνευσης, αλλά υπήρχε σημαντική 

διαφορά στην κατάκτηση δεξιοτήτων στην ιστορική σκέψη για τους μαθητές της Α.Τ 

(Aidinopoulou & Sampson, 2017). 

Από κάποιες έρευνες προκύπτει ότι οι «αδύνατοι» μαθητές ωφελήθηκαν 

περισσότερο από τους υπόλοιπους είτε μέσω καταγραφής επιδόσεων είτε διότι έτσι 

θεώρησαν οι ίδιοι στην  Α.Τ (Sergis, Sampson & Pelliccione, 2018; Kostaris et al, 2017; 

Νouri, 2016; Βhagat et al, 2016). O Nouri παρατηρεί ότι η δυνατότητα της παύσης και 

επανάληψης στην παρακολούθηση των βίντεο βοηθάει αυτή την κατηγορία των 

μαθητών. Oι Lo & Hew διαπιστώνουν επιπλέον ότι με την Α.Τ επωφελούνται και οι 

«άριστοι» μαθητές (2017a).  Οι Kostaris et al σε μια εφαρμογή Α.Τ στο μάθημα της 

Πληροφορικής, παρατηρούν ότι μειώνεται η διαφορά επίδοσης αγοριών – κοριτσιών 

(gender gap). Ενδέχεται όλα  τα παραπάνω αποτελέσματα να σχετίζονται με την 

εξατομικευμένη διδασκαλία που μπορεί να προσφερθεί στην Α.Τ. Στην ίδια 

διαπίστωση καταλήγει μια έρευνα (Unruh, Peters & Willis, 2016)  στην οποία 

συγκρίθηκαν οι απόψεις 6 καθηγητών που εφάρμοζαν την Α.Τ με 6  καθηγητές που 

δεν είχαν δοκιμάσει την Α.Τ και δίδασκαν παραδοσιακά. Οι πρώτοι δήλωσαν πιο 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και είχαν θετικότερη στάση προς αυτές, σε 

σχέση με τη δεύτερη ομάδα, πράγμα που είναι μάλλον αναμενόμενο. Το ενδιαφέρον 

όμως είναι ότι οι ίδιοι δεν πιστεύουν ότι είναι η νέα  τεχνολογία που κάνει 
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ενδιαφέρουσα την Α.Τ,  αλλά το γεγονός ότι η χρήση της τεχνολογίας οδηγεί σε  πιο 

εξατομικευμένη διδασκαλία,  άρα καλύτερη επαφή εκπαιδευτικού-μαθητή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1.1 Σκοπός της Εργασίας 

Όπως έχει γίνει σαφές από τα παραπάνω, ενώ σε αρκετές χώρες έχει δοκιμαστεί η 

πρακτική της Α.Τ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχουν αρκετές εμπειρικές 

έρευνες, που να εκτιμούν την  επίδραση της στην επίδοση των μαθητών συγκρίνοντας 

την ομάδα εφαρμογής με κάποια ομάδα ελέγχου.   Επιπλέον το πλήθος των ερευνών 

ανά μάθημα είναι ακόμα μικρό. Το μεγαλύτερο πλήθος των προαναφερόμενων 

ερευνών εστιάζεται στο μάθημα των Μαθηματικών, μερικές στη Χημεία και λιγότερες 

σε κάποια άλλα μαθήματα (Strelan, Osborn & Palmer, 2020). Τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματα δείχνουν ενθαρρυντικά, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο πλήθος 

δοκιμών με διαφορετικές υλοποιήσεις και σε περισσότερα μαθήματα,  ώστε να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.    

Στην Ελλάδα οι έρευνες πάνω στη εφαρμογή της Α.Τ είναι σχεδόν ανύπαρκτες , καθώς 

τα πρώτα άρθρα εμφανίζονται μόλις το 2017. Συνεπώς θεωρήθηκε ενδιαφέρον να 

μελετηθεί η αποτελεσματικότητά της  νέας μεθόδου σε ένα σφιχτό και ανελαστικό 

πρόγραμμα σπουδών, όπως εκείνο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα.   

Συγκεκριμένα  σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει, μέσα από έναν 

ψευδοπειραματικό σχεδιασμό, την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας της Α.Τ  

στη διδασκαλία των νόμων του Νεύτωνα στο μάθημα της Φυσικής της Α’ Γενικού 

Λυκείου. Παράλληλα θα εξεταστεί αν η αποτελεσματικότητά της έχει κάποια 

εξάρτηση με την αρχική επίδοση των μαθητών. Επίσης θα εξεταστεί αν η 

αποτελεσματικότητά της έχει εξάρτηση από το φύλο των μαθητών. Η αντιμετώπιση 

όμως του θέματος έχει και μια πρακτική οπτική γωνία. Καθώς ο ερευνητής 

συμμετείχε σαν εκπαιδευτικός στην παρέμβαση, ευρύτερος  στόχος ήταν να 

διαπιστωθεί αν μια τέτοια οργάνωση διδασκαλίας μπορεί να αποτελεί μια έγκυρη 

και  ρεαλιστική εναλλακτική λύση απέναντι στην παραδοσιακή διδασκαλία και να 
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εκτιμηθούν  οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή.  Μέσα στο πλαίσιο 

αυτό,  η διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε  ήταν πλήρως εναρμονισμένη 

με το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, όσον αφορά την διδακτέα ύλη, τον χρόνο 

διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους.  

 

2.1.2 Ερευνητικά  Ερωτήματα  

Στην εργασία αυτή διερευνάται η επίδραση της διδακτικής πρακτικής που 

εφαρμόστηκε,  στην επίδοση των μαθητών όπως αυτή καταγράφεται στο εργαλείο 

ΙBCm.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία γίνεται προσπάθεια να βρεθεί απάντηση είναι 

τα ακόλουθα: 

Ερ. Ερώτημα 1ο : Υπάρχει συσχέτιση της αποτελεσματικότητας με το είδος της 

διδασκαλίας;  

Ερ. Ερώτημα 2ο:  Υπάρχει συσχέτιση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου με την 

αρχική επίδοση των μαθητών; 

Ερ. Ερώτημα 3ο: Υπάρχει συσχέτιση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου με το 

φύλο των μαθητών.  

 Ως ανεξάρτητη μεταβλητή στα ερωτήματα 1 και 2 χρησιμοποιείται το είδος της 

διδασκαλίας (Α.Τ ή παραδοσιακή), αφού μας ενδιαφέρει η σύγκριση μεταξύ των δύο 

μεθόδων.  

Στο 3ο ερευνητικό ερώτημα μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε αν υπάρχει εξάρτηση 

με το φύλο. Το ερώτημα αυτό αφορά μόνο τους μαθητές των πειραματικών 

τμημάτων και η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το φύλο . 

 Στο τμήμα της στατιστικής επεξεργασίας (ενότητα 2.3) γίνεται αναλυτική περιγραφή 

των μεταβλητών σε κάθε ερευνητικό ερώτημα. 

Αξίζει όμως να γίνει μια αναφορά για τη μεταβλητή που χρησιμοποιείται για να 

ποσοτικοποιήσει την αποτελεσματικότητα κάθε διδακτικής μεθόδου, που αποτελεί 
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την εξαρτημένη μεταβλητή των ερευνητικών ερωτημάτων. Μια επιλογή, η οποία εκ 

πρώτης όψης θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, είναι να χρησιμοποιηθεί σαν μεταβλητή, 

η μεταβολή της επίδοσης ανάμεσα στα pre-test και post -test . Η επιλογή της 

μεταβολής της επίδοσης (στα Αγγλικά αναφέρεται συνήθως σαν gain :κέρδος, 

όφελος), στην οποία μας οδηγεί η διαίσθηση, είναι σωστή μόνο αν οι ομάδες 

μαθητών  που συγκρίνονται έχουν παρόμοια τιμή μέσης αρχικής επίδοσης. Στην 

συγκεκριμένη έρευνα το κριτήριο αυτο ικανοποιείται στο 1ο και 3ο ερευνητικό 

ερώτημα, όπως θα δούμε αναλυτικά στη στατιστική επεξεργασία. Στην περίπτωση 

όμως του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, όπου θέλουμε να συγκρίνουμε την 

αποτελεσματικότητα σε μαθητές διαφορετικών αρχικών επιδόσεων, το κριτήριο δεν 

ισχύει εξαρχής.  

 Ο λόγος για τον οποίο παίζει ρόλο η αρχική επίδοση είναι  ότι σε μια διδακτική 

παρέμβαση οι μαθητές που έχουν υψηλότερη επίδοση στο pretest, έχουν ήδη 

κατακτήσει, σε κάποιο προηγούμενο στάδιο, έννοιες και αντιλήψεις που θα 

διαπραγματευτούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Μεταφορικά 

μιλώντας,  έχουν κάνει ήδη ένα μέρος της διαδρομής ενώ  εκείνοι που ξεκίνησαν με 

χαμηλότερη επίδοση θα χρειαστεί να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή για να 

συναντηθούν στον τερματισμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι διαφορά στην επίδοση 

να είναι μεγαλύτερη για τους μαθητές με χαμηλότερη αρχική επίδοση. Για να 

επιλύσει το πρόβλημα, της εξάρτησης από την αρχική επίδοση,   και να μπορέσει να 

συγκρίνει την αποτελεσματικότητα σε 62 μαθήματα Φυσικής, όπου είχε 

χρησιμοποιηθεί το FCI αλλά υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση στις μέσες επιδόσεις των 

pretest, ο ερευνητής R.Hake (1998) πρότεινε ένα συντελεστή που αποτελεί 

κανονικοποιημένη μορφή της μεταβολής επίδοσης , γνωστός σαν Hake gain ή hgain.  

O συντελεστής αυτός “αποτελεί το πρότυπο για την μέτρηση επιδόσεων σε έρευνες 

που χρησιμοποιούν concept inventories  (Madsen, ΜcKagan & Sayre, 2017). Ο Hake 

όρισε τον συντελεστή σύμφωνα με τη σχέση: 

 

Εξίσωση 1 
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   Όπου <pre>  και  <post> οι μέσες τιμές των επιδόσεων στο pre-test και post-test 

αντίστοιχα.  Διευκρινίζεται ότι  ο συντελεστής αναφέρεται στις μέσες τιμές του 

συνόλου της κλάσης και όχι σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αυτή είναι η πρόταση του 

Hake(1998),  άλλοι ερευνητές ωστόσο επιλέγουν να εφαρμόσουν την κανονικο-

ποίηση στους βαθμούς κάθε μαθητή ξεχωριστά, υπολογίζοντας τον συντελεστή Ηake 

ξεχωριστά για κάθε μαθητή. (McKagan, Sayre & Madsen, 2017). Στη συνέχεια 

χρησιμοποιούν τη μέση τιμή των συντελεστών. Οι δύο τρόποι οδηγούν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα και στην έρευνα αυτή επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί η 

εξίσωση 1. που υπολογίζει μια τιμή για ολόκληρη την ομάδα που εξετάζεται. 

Τέλος όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα υπάρχει μια επιπλέον 

ενδιαφέρουσα παράμετρος. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η  εφαρμογή της 

μεθοδολογίας της Α.Τ διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα σχολεία. Στο σχολείο Α 

εφαρμόστηκε από τον ίδιο εκπαιδευτικό και στα δύο τμήματα, ενώ στο σχολείο Β οι 

εκπαιδευτικοί των τμημάτων ελέγχου και πειραματικού ήταν διαφορετικοί. Επιπλέον 

ο εκπαιδευτικός που εφάρμοσε τη μέθοδο της Α.Τ στο πειραματικό τμήμα του 

σχολείου Β  ήταν ο ερευνητής ο οποίος καθώς δεν ήταν εκπαιδευτικός του σχολείου, 

δίδαξε μόνο για το διάστημα που διάρκεσε η έρευνα, λειτουργώντας σαν 

«επισκέπτης» καθηγητής. Συνεπώς στο σχολείο Α η εφαρμογή της Α.Τ  συνέβη χωρίς 

να διαταραχτεί η καθημερινότητα του μαθήματος, ενώ στο σχολείο Β εμφανίστηκε 

σαν ένα “έκτακτο” συμβάν που προξένησε σε κάποιο βαθμό μια αναταραχή στην 

καθημερινότητα για κάποια χρονική διάρκεια.   Ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να εξεταστεί 

κάθε σχολείο ξεχωριστά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε διαφορά  στην 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου η οποία, ενδεχομένως, οφείλεται στις 

διαφορετικές συνθήκες διδασκαλίας. 
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2.1.3 Ερευνητικός σχεδιασμός - δείγμα 

 Η έρευνα διεξήχθη σε δύο Γενικά Λύκεια του νομού Ρεθύμνου κατά τη σχολική 

χρονιά 2018-2019. Επιλέχθηκαν δύο από τα τμήματα της Α’  Λυκείου στο κάθε 

σχολείο, στο ένα από τα οποία εφαρμόστηκε η μέθοδος της Α.Τ ενώ στο δεύτερο 

ακολουθήθηκε η παραδοσιακή διδασκαλία και χρησιμοποιήθηκε σαν τμήμα ελέγχου. 

Στα τμήματα υπήρχαν 90 μαθητές από τους οποίους τελικά συμμετείχαν οι 83. Από 

αυτούς 40 ήταν στα δύο πειραματικά τμήματα 21 και 19 αντίστοιχα, ενώ 43 στα 

τμήματα ελέγχου μοιρασμένοι σε 21 στο ένα και 22 στο άλλο. Θα ονομάζεται ομάδα 

ελέγχου το σύνολο των μαθητών που ανήκουν στα τμήματα ελέγχου και πειραματική 

ομάδα, το σύνολο των μαθητών που ανήκουν στα πειραματικά τμήματα.  Τα αγόρια 

ήταν συνολικά 30 ενώ τα κορίτσια 53. Διοργανώθηκε ψευδοπειραματικός 

σχεδιασμός με pretest και posttest. Είναι γνωστό ότι οι ψευδοπειραματικοί 

σχεδιασμοί κινδυνεύουν από απειλές εσωτερικής εγκυρότητας (Creswell J., 2014). Το 

βασικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της επιλογής (selection) καθώς δεν 

εξασφαλίζεται a priori η ισοδυναμία ανάμεσα στις δύο ομάδες (Shadish, Cook & 

Campbell, 2002). Στην περίπτωση της έρευνας, όπως εξάλλου και σε πολλές άλλες 

εκπαιδευτικές έρευνες, δεν υπήρχε δυνατότητα τυχαίας επιλογής, εφόσον οι 

μαθητές ήταν ήδη τοποθετημένοι στα τμήματα των σχολείων. 
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2.1.4 Μετρήσεις – Συλλογή δεδομένων 

Πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης  και μετά το τέλος της  οι μαθητές,  τόσο 

των πειραματικών όσο και των τμημάτων ελέγχου, κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

τεστ . Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο IBCm (Inventory of Basic 

Concepts – Mechanics ) του Δρ Halloun (2007), το οποίο μεταφράστηκε εξ ολοκλήρου 

στα ελληνικά. Το εργαλείο αυτό αποτελείται από 11 προβλήματα στα οποία 

αντιστοιχούν 33 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων 

είναι από τη Μηχανική και τους νόμους του Νεύτωνα. Από τις ερωτήσεις αυτές 13 

προέρχονται από το FCI, κάποιες εκ των οποίων είτε αναδιατυπώθηκαν είτε 

υπέστησαν μικρότερες διορθώσεις και οι υπόλοιπες από τα εργαλεία:  Mechanics 

Diagnostic Test (MDT) (Halloun, 1984),  Mechanics Baseline Test (MBT) (Hestenes & 

Wells 1992). Κάποιες ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο, έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την έρευνα των αντιλήψεων των μαθητών της Α Λυκείου σε έρευνες των Καράογλου, 

Κώτση και Ρίζο για την καταγραφή εναλλακτικών αντιλήψεων μαθητών της Α Λυκείου 

στις έννοιες της μηχανικής (2010, 2011). Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

μεταφράστηκε από την αρχή το σύνολο των ερωτήσεων. Πριν από την χρήση του 

εργαλείου IBCm προηγήθηκε μια πειραματική εφαρμογή του σε 24 μαθητές ενός 

τρίτου σχολείου για να διαπιστωθεί αν χρειάζονταν τροποποιήσεις στην Ελληνική 

μετάφραση  και αν η χρονική διάρκεια της μιας διδακτικής ώρας ήταν αρκετή.  Τελικά 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν 26 ερωτήσεις του αρχικού ερωτηματολογίου με  

κριτήριο τη συνάφειά τους με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος και την 

επάρκεια μιας διδακτικής ώρας για την ολοκλήρωσή του. Το ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 

εργασίας. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκυρότητας λόγω επανάληψης του ίδιου 

ερωτηματολογίου, το pretest δόθηκε περίπου δύο μήνες πριν την έναρξη της 

παρέμβασης, και το postest δόθηκε με τη λήξη της παρέμβασης. Η χρονική διαφορά 

ανάμεσα στις δύο δοκιμασίες ήταν αρκετά μεγάλη, περίπου 4 μήνες.  
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

2.2.1 Γενικά στοιχεία 

Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε 14 διδακτικές ώρες σε ένα διάστημα περίπου δύο 

μηνών και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα του 2019.  

Εξασφαλίστηκε η έγκριση της έρευνας από την επιτροπή δεοντολογίας του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στη συνεδρίαση της συνέλευσης 

του Τμήματος με αριθμό 555/17.10.2018.  Στη συνέχεια  ενημερώθηκαν οι γονείς των 

μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα είτε στα τμήματα ελέγχου είτε στα 

πειραματικά τμήματα στα δύο σχολεία και ζητήθηκε η έγγραφη συγκατάθεσή τους.  

Δεν υπήρξε κανένας γονέας που να αρνήθηκε τη συμμετοχή του παιδιού του στην 

έρευνα.   

 

2.2.2 Ασύγχρονο τμήμα της διδασκαλίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το βασικό χαρακτηριστικό της α.τ είναι ο εκτοπισμός από 

την αίθουσα της «παράδοσης», δηλαδή της άμεσης διδασκαλίας η οποία 

μεταφέρεται στον μαθητή ασύγχρονα με την μορφή αποσπασμάτων βίντεο.  Για τον 

διαμοιρασμό τους στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία του youtube. Τέλος 

για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε η εκπαιδευτική 

πλατφόρμα e-me (https://auth.e-me.edu.gr). Η πλατφόρμα e-me είναι ένα LMS  νέας 

γενιάς που σχεδιάστηκε με βάσεις τις αρχές σχεδιασμού ενός Προσωπικού 

Περιβάλλοντος Μάθησης (Personal Learning Envinronment). Είναι μάλιστα πιθανόν 

το πρώτο, σύμφωνα με τους σχεδιαστές της,  σχεδιασμένο με λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα digital school και 

χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε σύγκριση με την πλατφόρμα eclass του σχολικού 

δικτύου, που διατίθεται επίσης στα σχολεία,  είναι περισσότερο μαθητοκεντρική. 

Περιλαμβάνει στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης : δημιουργία blogs, ανταλλαγή 

https://auth.e-me.edu.gr/
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αρχείων, wikis αλλά έχει και την δυνατότητα ύπαρξης κοινοτήτων (κυψέλες) που 

μπορούν να δημιουργήσουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές. Η πλατφόρμα  

φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «ψηφιακό εγώ», εξάλλου η ονομασία e-me  

παραπέμπει τόσο στο αγγλικό «ηλεκτρονικό εγώ» όσο και στο αρχαίο ελληνικό 

«ειμί». 

 Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας για την οργάνωση της α.τ οφείλεται, πέρα 

από τα προηγμένα χαρακτηριστικά της, σε δύο βασικούς επίσης λόγους. Πρώτον 

προσφέρεται μέσα από τo portal αυθεντικοποίησης του σχολικού δικτύου, οπότε 

προσφέρει την ασφάλεια που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί σε ανήλικους 

μαθητές και δεύτερον έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης διαδραστικού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου με χρήση του πρόσθετου h5p (http://www. h5p.org). 

To πρόσθετο h5p  είναι ένα πλαίσιο δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού  για τη 

δημιουργία  ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου σε  HTML5. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου που συνδυάζει 

κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ασκήσεων 

διαφόρων τύπων, όπως σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, 

τοποθέτησης εικόνων ή λέξεων σε κατάλληλα πλαίσια κ.λ.π. παρέχοντας, άμεση 

ανατροφοδότηση του χρήστη (Νιανιούρης & Καλογιαννάκης, 2020). Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας 

διαδραστικού βίντεο με την εισαγωγή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που 

παρεμβάλονται στη ροή του βίντεο και ο μαθητής πρέπει να τις απαντήσει κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης του. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η τακτική αυτή 

προτείνεται και από τους ερευνητές (Giannakos et al. 2015, ) ώστε να διατηρείται η 

προσοχή του μαθητή και να επισημαίνονται τα σημαντικά σημεία του 

αποσπάσματος.  Εικόνες (screenshots) από το περιβάλλον της e-me και τη 

δημιουργία περιεχομένου h5p βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (εικόνες 5-10). 

Οι διευθύνσεις των σχολείων ακολούθησαν την διαδικασία που απαιτείται για την 

εγγραφή των μαθητών στο σχολικό δίκτυο και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δύο 

κυψέλες στην πλατφόρμα e-me, μια για κάθε τμήμα των σχολείων που συμμετείχαν 

στην έρευνα.   
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Οι μαθητές προτιμούν τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό τους 

έναντι άλλων έτοιμων (Long, Logan, & Waugh, 2016).  Για τη δημιουργία των βίντεο 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό παρουσιάσεων (powerpoint). Η κάθε παρουσίαση, 

συνοδευόμενη από αφήγηση καταγράφηκε σε βίντεο. Για την καταγραφή και την 

επεξεργασία των βίντεο χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν έκδοση του προγράμματος 

active presenter. Tο βίντεο ανέβαινε στο youtube και στη συνέχεια αποκτούσε 

διαδραστικότητα μέσα στην πλατφόρμα e-me με το πρόσθετο h5p. Τέλος, όταν το 

περιεχόμενο ήταν πλέον έτοιμο αναρτούνταν, στο ιστολόγιο της κυψέλης μέσα από 

στο οποίο οι μαθητές μπορούσαν να το παρακολουθήσουν.  Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργήθηκαν 12 διαδραστικά βίντεο διάρκειας περίπου 4 -6 λεπτών (με μια 

εξαίρεση που έφτασε τα 9 λεπτά). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δύο έτοιμα βίντεο από 

το youtube τα οποία χρειάστηκε να υποτιτλιστούν στα ελληνικά.  

Επειδή η εφαρμογή της α.τ είναι τόσο πλατιά ώστε να χρησιμοποιείται  σε πολλές 

βαθμίδες εκπαίδευσης όσο και σε μια πληθώρα διαφορετικών αντικειμένων, 

παρατηρείται ότι εκτός  από την μεταφορά σε βίντεο μέσω διαδικτύου της άμεσης 

διδασκαλίας,  δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός και ενιαίος τρόπος εφαρμογής. Στη 

βιβλιογραφία παρουσιάζονται αρκετές προσεγγίσεις στις οποίες φαίνεται ότι 

καθοριστικό παράγοντα παίζουν οι επιλογές των εκπαιδευτικών, η βαθμίδα 

εκπαίδευσης (τριτοβάθμια συνήθως και λιγότερο δευτεροβάθμια) και οι ιδιαίτερες 

ανάγκες του συγκεκριμένου αντικειμένου (Raffaghelli, 2017).   Με βάση αυτές τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της ενότητας των νόμων του Νεύτωνα,  στην οποία μπαίνουν τα 

θεμέλια για την οικοδόμηση ολόκληρης της Μηχανικής, αποφασίστηκε  τα βίντεο 

άλλοτε να προηγούνται προετοιμάζοντας, και άλλοτε να έπονται συνοψίζοντας το 

περιεχόμενο του μαθήματος που συνέβαινε μέσα στην τάξη, ανάλογα με τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό.  Η εργασία για το σπίτι μερικές φορές δεν περιλάμβανε 

βίντεο αλλά την επεξεργασία ασκήσεων ή ερωτήσεων και κάποιες (λίγες) φορές οι 

μαθητές έπρεπε να παρακολουθήσουν παραπάνω από ένα απόσπασμα. Για 

παράδειγμα το 1ο και το 2ο παρουσιάστηκαν μαζί.  Στον επόμενο πίνακα 

παρουσιάζονται τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν και η διάρκεια τους:  
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Τίτλος Διάρκεια 
1. Τι είναι δύναμη;  3.40 min 
2. Η έννοια της δύναμης στη Φυσικής 3.59 min 
3. Παραπάνω γνωριμία με τις δυνάμεις 5.11 min 
4. O διαν/κός χαρακτήρας της δύναμης 4.34 min 
5. Μερικές συνηθισμένες δυνάμεις – 

Nόμος Hooke 
6.47 min 

6. Voyager πως κινούνται; 4.54 min 
7. Αδράνεια 4.36 min 
8. 1ος Νόμος του Νεύτωνα 6.18 min 
9. 2ος Νόμος του Νεύτωνα 6.18 min 
10. Ελεύθερη Πτώση 4.38 min 
11. Eλεύθερη πτώση και βάρος 4.47 min 
12. 3ος Νόμος του Νεύτωνα 9.01 min 

Πίνακας 1 Αποσπάσματα βίντεο και χρονική διάρκεια 

Όλα τα παραπάνω βίντεο είναι διαθέσιμα σε λίστα του youtube στη διεύθυνση 

tiny.cc/flipped  

 Σε αντίθεση με την δια ζώσης διδασκαλία στην οποία κυριαρχεί η αλληλεπίδραση 

μαθητή – εκπαιδευτικού, το κύριο χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είναι  η  αλληλεπίδραση  ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο εκπαιδευτικό υλικό 

το οποίο έχει στη διάθεσή του. Έτσι και στην Α.Τ ο μαθητής έχει την υποχρέωση για 

την παρακολούθηση του υλικού στην πλατφόρμα. Αυτό, απαιτεί το υλικό να είναι 

φιλικό και ελκυστικό προς τον μαθητή αλλά απαιτεί από τον ίδιο τον μαθητή την 

διάθεση να αναλάβει ευθύνη για το αποτέλεσμα της εκπαίδευσής του. Αυτή όμως 

δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Το σημείο της προετοιμασίας λοιπόν για το 

μάθημα είναι σημείο που χρειάζεται προσοχή γι’ αυτό και υπάρχει προβληματισμός 

όσον αφορά τη εφαρμογή της μεθόδου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 

συμπεριφορά των χρηστών μπορεί να καταγραφεί  στα σύγχρονα ΣΔΜ, όπως το 

Moodle και στοιχεία όπως: ο  χρόνος που δαπανούν μέσα στο σύστημα, στην κάθε 

δραστηριότητα ξεχωριστά, πόσες φορές επαναλαμβάνουν το video να είναι γνωστά. 

Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές γενικά αναβάλλουν την θέαση του video και ιδιαίτερα 

οι πιο «αδύνατοι» δαπανούν λίγο χρόνο στην παρακολούθησή του. (AlJarrah et al, 

2018). Συχνά δεν αντιμετωπίζουν την παρακολούθηση των βίντεο σαν εργασία εξίσου 

σημαντική  με τις εργασίες που έχουν συνηθίσει να έχουν για το σπίτι (Parham 2018).  
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Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να υπάρχει  παρακίνηση από τον εκπαιδευτικό. Στο  

περιβάλλον της πλατφόρμας e-me καταγράφεται η χρονική διάρκεια 

παρακολούθησης των βίντεο από τον κάθε μαθητή και το ποσοστό συμμετοχής στις 

ερωτήσεις. Αυτό επισημάνθηκε στους μαθητές και λειτούργησε σαν εξωτερικό 

κίνητρο για τη συμμετοχή τους. 

 

2.2.3 Σύγχρονο τμήμα της διδασκαλίας 

Αρχικά χρειάστηκαν δύο  διδακτικές ώρες μέσα στο εργαστήριο υπολογιστών του 

σχολείου για να ενημερωθούν - εξασκηθούν στη χρήση της πλατφόρμας e-me, με την 

οποία δεν ήταν εξοικειωμένοι οι μαθητές. 

Tο μάθημα ξεκινούσε με προφορικές ερωτήσεις και απορίες μαθητών πάνω στο 

βίντεο που είχαν παρακολουθήσει από το σπίτι.  Mε τον τρόπο αυτό, επανέρχονταν 

ο εκπαιδευτικός στο περιεχόμενο των βιντεομαθημάτων για να υπογραμμίσει ή να 

διευκρινίσει σημεία που είχαν ιδιαίτερη σημασία για την οικοδόμηση των εννοιών 

της μηχανικής. Τα αποτελέσματα εξάλλου του pretest ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για να 

διαπιστωθούν οι κυριότερες εναλλακτικές ιδέες οι οποίες έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του μαθήματος.  Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι 

δραστηριότητες κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας να έχουν σαν πρωταγωνιστές  

τους μαθητές λειτουργώντας σε ομάδες. 

Η δημιουργία των ομάδων (συνήθως τριμελείς ή διμελείς) γίνονταν κατά την έναρξη 

του μαθήματος με τη χρήση  μιας εφαρμογής smartphone  (group maker). H 

εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργούνται ομάδες με τυχαίο τρόπο και να 

μην υπάρχει δυσαρέσκεια των μαθητών. Εξάλλου η λειτουργία της ομάδας 

ολοκληρώνονταν στο τέλος της διδακτικής ώρας, εφόσον οι μαθητές συνεργάζονταν 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος μόνο, οπότε η δημιουργία νέων ομάδων κάθε φορά 

δεν αποτελούσε πρόβλημα.   

Όπως αναφέρθηκε αρχικά το όφελος εφαρμογής της Α.Τ είναι η απελευθέρωση 

χρήσιμου διδακτικού χρόνου μέσα στην τάξη. Το θέμα της έλλειψης του διδακτικού 
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χρόνου είναι μια από τις  αιτίες που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου για τη 

μη διεξαγωγή εργαστηριακών δραστηριοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες ιδιαίτερα 

όταν τις εκτελούν οι μαθητές σε ομάδες. Προτιμούν το πείραμα με το μορφή 

επίδειξης που ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο. Στα τμήματα που εφάρμοσαν Α.Τ 

οι μαθητές επισκέφθηκαν δύο φορές το εργαστήριο Φ.Ε και εκτέλεσαν δύο 

πειράματα. Το πρώτο πείραμα ήταν η πειραματική επαλήθευση του νόμου του 

Hooke, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την παρακολούθηση του 5ου βίντεο με τίτλο 

“Μερικές συνηθισμένες δυνάμεις - Nόμος Hooke” . To δεύτερο πείραμα αφορούσε 

την κίνηση αμαξιδίου  υπό την επίδραση σταθερής δύναμης,  είχε διερευνητικό 

χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της επίδρασης της δύναμης στην 

κίνηση.  Η δραστηριότητα αυτή ακολούθησε το 6ο βίντεο με τίτλο “ Voyager πως 

κινούνται;” που λειτουργούσε σαν αφόρμηση - κίνηση του ενδιαφέροντος πριν τη 

διδασκαλία τους 2ου νόμου της κίνησης. Τα επόμενα  τρια  βίντεο (Αδράνεια, 1ος 

νόμος Νεύτωνα και 2ος νόμος Νεύτωνα) λειτούργησαν για να συνοψίσουν τα 

συμπεράσματα της διδασκαλίας που προηγήθηκε.   

Για την προσέγγιση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα, στο ένα από τα δύο 

πειραματικά  τμήματα,  χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη προσομοίωση από το  

φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1689)  στην οποία γίνεται 

διερεύνηση της επιτάχυνσης που αποκτά ένα σώμα από τη δύναμη που δέχεται και 

τη μάζα του.  Επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα της χρήσης του σχολικού εργαστηρίου 

πληροφορικής, χρησιμοποιήθηκε βιντεοπροβολέας και υπολογιστής μέσα στην τάξη. 

Ο χειρισμός γίνονταν από τον καθηγητή κατόπιν συζήτησης με τις ομάδες των 

μαθητών, οι οποίες συμπλήρωναν φύλλο εργασίας. Για την εφαρμογή του δεύτερου 

νόμου του Νεύτωνα δόθηκαν οι ασκήσεις του βιβλίου προς επίλυση. Οι μαθητές και 

μαθήτριες τις έλυναν δουλεύοντας σε ζευγάρια ενώ ο καθηγητής υποστήριζε 

περνώντας από κάθε ομάδα.  Επίσης ξεκίνησε σε ομάδες η κατασκευή νοητικού 

χάρτη που να αφορά την  κίνηση του σώματος σε σχέση με τη δύναμη που δέχεται. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε από τους μαθητές στο σπίτι. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν στα πειραματικά τμήματα. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1689
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Πίνακας 2 Δραστηριότητες μέσα στην τάξη 

  

2.2.4 Διδασκαλία στα τμήματα ελέγχου 

 Στα τμήματα ελέγχου οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο 

διδασκαλίας χωρίς καμμία μεταβολή της διδακτικής τους στρατηγικής. Πιο 

συγκεκριμένα  το μάθημα στηρίχτηκε στην παρουσίαση από την πλευρά του 

καθηγητή του περιεχομένου της ενότητας με συνδυασμό ερωταποκρίσων και 

διάλεξης. Στο ένα από τα δύο τμήματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν τα δύο 

πειράματα που διεξάχθηκαν και στα πειραματικά τμήματα, στο άλλο όμως δεν έγιναν 

γιατί δεν έφτασε ο χρόνος. Οι μαθητές σαν εργασία για το σπίτι είχαν την 

επεξεργασία των ερωτήσεων και ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.  

 

Δραστηριότητα Παρατηρήσεις 

 
1ο Πείραμα: Πειραματική επαλήθευση νόμου Hooke 

Μετά την παρακολούθηση 
του 5ου βίντεο 

2ο Πείραμα: Κίνηση αμαξιδίου υπό την επίδραση 
σταθερής δύναμης 

Μετά την παρακολούθηση 
του 6ου βίντεο  

Προσομοίωση: Ο Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής 
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1689) 

Προσέγγιση του δεύτερου 
νόμου του Νεύτωνα 

Επίλυση ασκήσεων σε ομάδες 
Οι μαθητές εργάζονταν 

ανά ζεύγη  

Δημιουργία νοητικού χάρτη με θέμα ευθύγραμμη 
κίνηση και δύναμη 

Η δημιουργία του χάρτη 
ξεκίνησε στο σχολείο σε 

ομάδες και ολοκληρώθηκε 
ατομικά στο σπίτι. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1689
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2.2.5 Παρατηρήσεις πάνω στην διδακτική παρέμβαση 

Συνολικά συμμετείχαν 90 μαθητές, από τους οποίους αποκλείστηκαν οι 7 είτε γιατί 

δεν είχαν συμμετάσχει τόσο στο post test όσο και στο pre test είτε γιατί δεν 

απάντησαν αρκετές ερωτήσεις στο τεστ.  

Μια πρώτη παρατήρηση ήταν ότι το σύνολο των μαθητών είχε τη δυνατότητα, από 

πλευράς εξοπλισμού, να συμμετέχει στο ασύγχρονο τμήμα της διδασκαλίας μέσω 

διαδικτύου 

Μια δεύτερη παρατήρηση ποιοτικού χαρακτήρα έχει να κάνει με την προθυμία και τη 

διάθεση των μαθητών να προσαρμοστούν στις διαφορετικές απαιτήσεις ενός 

μαθήματος αντεστραμμένης τάξης. Υπήρξε μια δυσκολία ή απροθυμία στην 

προσαρμογή των μαθητών στο διαφορετικό τρόπο προετοιμασίας για το μάθημα της 

Α.Τ. Η αδράνεια αυτή σε κάποιους από τους πιο αδιάφορους μαθητές, πιθανόν να 

ήταν αναμενόμενη, καθώς αυτοί οι μαθητές συχνά έχουν λιγότερα εσωτερικά κίνητρα 

για να συμμετέχουν στα δρώμενα της τάξης. Εντυπωσιακότερη όμως ήταν η αδράνεια 

στην μεταβολή που παρουσίασαν κάποιοι από τους μαθητές υψηλότερων επιδόσεων. 

Στο τμήμα των συμπερασμάτων θα προταθεί μια ερμηνεία για την παρατήρηση αυτή.  
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2.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

2.3.1 Επίδοση των μαθητών γενικά. 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του προγράμματος 

IBM SPSS έκδοση 26. Οι έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας αφορούν επίπεδο 

σημαντικότητας 95%. Αναλυτικοί πίνακες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.  

Όλες οι απαντήσεις βαθμολογήθηκαν με 1 αν ήταν σωστές και με 0 αν ήταν 

λανθασμένες οπότε συγκεντρώθηκε μια βαθμολογία με άριστα το 26.  Στη συνέχεια 

η επίδοση υπολογίστηκε με αναγωγή στα 100 με βάση την επόμενη σχέση (όπου β η 

αρχική βαθμολογία και ε επίδοση) : 

𝜀 = 𝛽 ∙
100

26
 

Στο pre test η μέση επίδοση του συνόλου των μαθητών ήταν  24,4 με τυπική απόκλιση 

8,1.  

Η τιμή αυτή είναι συγκρίσιμη με τη μέση επίδοση μαθητών αντίστοιχης ηλικίας και 

γνωστικού επιπέδου στις ΗΠΑ σύμφωνα με την έρευνα του  Halloun (2007) που ήταν 

26/100. Στο post test ήταν 30,7.  Αναλυτικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής και 

διάγράμματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι (πίνακας 5) 

Διενεργήθηκε έλεγχος t-τεστ εξαρτημένων δειγμάτων για την διαφορά της επίδοσης 

μεταξύ των δύο τεστ στο σύνολο των μαθητών. Η διαφορά είναι 6,35 μονάδες και 

κρίνεται  στατιστικά σημαντική  (t = 4,85, df = 82, p-value < 0,05). Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι η διδασκαλία στο σύνολο των μαθητών είχε σαν αποτέλεσμα την μεταβολή 

της επίδοσης τους σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. (Παράρτημα Ι, πίνακας 7) 

Παράλληλα  ελέγχθηκε αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελέσματα των δύο 

τεστ για το σύνολο των μαθητών. Διαπιστώθηκε ισχυρά στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελέσματα των δύο test. (Correlation =0,318 , p-value < 

0,05).  Αν δεν καταγράφονταν συσχέτιση ανάμεσά τους τότε θα υποδείκνυε 
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τυχαιότητα στη συμπλήρωση τους και θα μπορούσε κανείς να αμφιβάλει για την 

αξιοπιστία της διαδικασίας. (Παράρτημα Ι, πίνακας 6)  

Επίσης στο παράρτημα Ι στα γραφήματα 6 – 11 εικονίζονται ιστογράμματα επίδοσης 

στο σύνολο των μαθητών καθώς και των επιμέρους ομάδων (πειραματικής και 

ελέγχου). 

 

2.3.2 Είναι αποτελεσματική η πρακτική της Α.Τ; (πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα)  

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου της 

Α.Τ.   Ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η ομάδα : πειραματική ή ελέγχου και εξαρτημένη η 

αύξηση της επίδοσης.   

Διενεργήθηκε έλεγχος t-test ανεξάρτητων δειγμάτων για τη μέση τιμή της μεταβολής  

επίδοσης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα στατιστικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

μέση αύξηση στην επίδοση των μαθητών των πειραματικών τμημάτων είναι 7,8 

μονάδες και είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση στους μαθητές των 

τμημάτων ελέγχου που είναι 5,1. (Παράρτημα Ι, πίνακας8) 

 

Γράφημα 2 Αρχική Επίδοση και Μεταβολή Επίδοσης για κάθε ομάδα 

22.40
26.21

7.79
5.01

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικη επιδοση και 
μεταβολη επιδοσης

Αρχική Επίδοση Μεταβολή Επίδοσης
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Όμως ο έλεγχος του αποτελέσματος με t-τεστ ανεξάρτητων έδειξε ότι το αποτέλεσμα 

είναι μη στατιστικά σημαντικό οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η 

διαφορά στη μέση  μεταβολή της επίδοσης να οφείλεται σε τυχαιότητα. (t=1,06, 

df=81, p-value=0,291, παράρτημα Ι: πίνακας 9)  

Στη συνέχεια συγκρίθηκαν οι μεταβολές επίδοσης μεταξύ πειραματικών τμημάτων 

και τμημάτων ελέγχου σε κάθε σχολείο ξεχωριστά. Παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες 

διαφορές επίδοσης στο σχολείο Α, τόσο όσον αφορά τις απόλυτες τιμές της 

μεταβολής της επίδοσης σε κάθε τμήμα, όσο και στη διαφορά μεταξύ μεταβολής 

επίδοσης στο πειραματικό τμήμα και στο τμήμα ελέγχου.  

Όμως τόσο στο σχολείο Α όσο και στο Β σημειώνεται μια διαφορά στην αύξηση 

επίδοσης ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών, υπέρ των πειραματικών τμημάτων 

έναντι των τμημάτων ελέγχου,  όπως συμβαίνει και συνολικά. Οι διαφορές μεταξύ 

των μέσων τιμών στα τμήματα κάθε σχολείου εξετάστηκαν με t-test ανεξάρτητων 

μεταβλητών και δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (οι σχετικοί 

πίνακες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1, πίνακες 10 & 11 ) 

 

Γράφημα 3 Μεταβολή επίδοσης ανά τμήμα σε κάθε σχολείο 

  

11.1

4.8
8.1

2.1

Σχολείο Α Σχολείο Β

Μεταβολή επίδοσης ανά τμήμα σε 
κάθε σχολείο ξεχωριστά

Πειραματικό Τμήμα Τμήμα Ελέγχου



  53 

2.3.3 Εξάρτηση από την αρχική επίδοση  (δεύτερο ερευνητικό ερώτημα) 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διερευνά την επίδραση της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης  σε σχέση με την αρχική τους επίδοση, αναζητείται δηλαδή αν η 

αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου διαφοροποιείται με βάση την αρχική 

επίδοση των μαθητών. Επωφελούνται όμοια όλοι οι μαθητές από την κάθε 

παρέμβαση ή μήπως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους μαθητές υψηλότερης 

επίδοσης σε σχέση με τους συμμαθητές τους χαμηλότερης επίδοσης και με ποιο 

τρόπο; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, αρχικά διαχωρίστηκε το σύνολο των 

μαθητών σε τρεις κλάσεις με βάση την αρχική τους επίδοση. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη επίδοση που καταγράφηκε στο pretest (46,15). Οι 

μαθητές των οποίων η βαθμολογία ήταν μικρότερη από το ένα τρίτο της μέγιστης 

αρχικής επίδοσης (<15,4) αποτέλεσαν την κλάση των μαθητών χαμηλής αρχικής 

επίδοσης. Οι μαθητές των οποίων η αρχική επίδοση ήταν μεγαλύτερη ή ίση με τα δύο 

τρίτα της μέγιστης επίδοσης (>=30,77) αποτέλεσαν την κλάση της υψηλής επίδοσης 

και οι υπόλοιποι δημιούργησαν την κλάση της ενδιάμεσης επίδοσης.  (Πίνακας 3)  

Πίνακας 3. Μέσες επίδοσεις  και μέση μεταβολή ανά κλάση και τμήμα 

Κλάση 

αρχικής 

επίδοσης 

Τμήμα N 
Μέση επίδοση pre 

test 

Μέση επίδοση  Post - 

test 
Μεταβολή 

Χαμηλή 

Πειραματικό 12 12,5 25,3 12,8 

Ελέγχου 4 12,5 32,7 20,2 

Ενδιάμεση 

Πειραματικό 17 23,1 28,0 4,9 

Ελέγχου 22 22,9 29,0 6,1 

Υψηλή 

Πειραματικό 11 32,2 38,8 6,6 

Ελέγχου 17 33,7 33.7 0 

 

Στην ενότητα που τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα αναφέρθηκε η μη 

καταλληλότητα της χρήσης της διαφοράς επίδοσης, σαν μεταβλητής που μπορεί να 
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εκτιμήσει αξιόπιστα την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης όταν χρειάζεται να 

συγκριθούν ομάδες με πολύ διαφορετική μέση επίδοση. Πράγματι στον πίνακα 2 

παρατηρούμε ότι η μέση μεταβολή στην επίδοση μειώνεται όσο αυξάνεται η μέση 

αρχική επίδοση.   

Χρησιμοποιώντας λοιπόν την εξίσωση 1 της σελίδας 34 υπολογίστηκε ο συντελεστής 

Hake κάθε κλάσης (Παράρτημα Ι, πίνακας 13) και τα αποτελέσματα εικονίζονται στο 

επόμενο γράφημα 

 

Γράφημα 4 Συντελεστής Hake για κάθε κλάση των δύο ομάδων 

Διαπιστώνουμε ότι στις κλάσεις ενδιάμεσης αρχικής επίδοσης ο συντελεστής Hake 

είναι παραπλήσιος. Στις άλλες δύο κλάσεις παρατηρούνται αντίθετες συμπεριφορές. 

Στην κλάση χαμηλής αρχικής επίδοσης υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της 

παραδοσιακής διδασκαλίας, ενώ στην κλάση υψηλής επίδοσης συμβαίνει το 

αντίστροφο με την παραδοσιακή διδασκαλία να μην  φαίνεται να έχει ωφελήσει 

καθόλου τους μαθητές υψηλής αρχικής επίδοσης. 
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2.3.4 Εξάρτηση από το φύλο (τρίτο ερευνητικό ερώτημα)  

Στο δεύτερο ερώτημα μας ενδιαφέρει η σύγκριση της μέσης διαφοράς της επίδοσης 

(εξαρτημένη μεταβλητή) σαν συνάρτηση του φύλου (ανεξάρτητη μεταβλητή) στην 

πειραματική ομάδα των μαθητών. Στο γράφημα 2 και στον πίνακα 4 περιλαμβάνονται 

τα στοιχεία αρχικής επίδοσης και της μεταβολής της για  αγόρια και κορίτσια. 

Παρατηρούμε ότι η αρχική επίδοση των κοριτσιών είναι ελαφρά μεγαλύτερη έναντι 

των αγοριών, ενώ αντίθετα η μεταβολή της επίδοσης είναι ελαφρά μεγαλύτερη στα 

αγόρια έναντι των κοριτσιών, αλλά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Ο στατιστικός 

έλεγχος t-τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων  επιβεβαιώνει ότι είναι πράγματι μη 

στατιστικά σημαντικές (t=0.087, f=38 και p value=0.931). Στο παράρτημα I βρίσκονται 

οι αναλυτικοί πίνακες που δημιουργήθηκαν  με το στατιστικό πακέτο SPSS. 

 

Γράφημα 5. Αρχική Επίδοση και Μεταβολή επίδοσης (Πειραματική ομάδα) 

Πέρα από τις αναλύσεις που αναφέρθηκαν στα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, 

χρησιμοποιήθηκε τεχνική bootstrap για τον υπολογισμό της στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών, τα αποτελέσματα της οποίας οδηγούν στα ίδια 

συμπεράσματα.   
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ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ

Αρχική επίδοση και μεταβολή 
ανά φύλο

Αρχική Επίδοση Μεταβολή Επίδοσης
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2.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η απάντηση στο κύριο ερευνητικό ερώτημα, που προκύπτει από τη στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων, είναι ότι δεν διαπιστώνεται η πρακτική της 

αντίστροφης τάξης να υστερεί, από πλευράς κατανόησης των θεμελιωδών εννοιών 

της μηχανικής, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Παρατηρείται μια διαφορά 

στην επίδοση υπέρ των μαθητών της πειραματικής ομάδας, τόσο στο σύνολο, όσο 

και σε κάθε σχολείο ξεχωριστά, αλλά ο στατιστικός έλεγχος δεν αποκλείει η διαφορά 

να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. Μια ποσοτική μετα-ανάλυση 114 ερευνών 

πάνω στα αποτελέσματα της αντίστροφης τάξης των Van Alten et al. (2019) καταλήγει 

σε παρόμοιο συμπέρασμα σε πολλές διαφορετικές  περιπτώσεις εφαρμογής της 

(είναι λίγο αποτελεσματικότερη έναντι παραδοσιακών μεθόδων). Στο ίδιο 

συμπέρασμα φτάνουν και οι  Lo & Hew  (2017b) σε κριτική ανασκόπησή τους για της 

εφαρμογή της Α.Τ στη σχολική εκπαίδευση που αναφέρουν ότι δεν καταγράφεται 

αρνητικό αποτέλεσμα σε καμία από τις έρευνες. Πιο συγκεκριμένα πάνω στα 

μαθήματα των Φ.Ε της δευτεροβάθμιας,  η μετα-ανάλυση της επίδρασης της Α.Τ στην 

επίδοση των μαθητών που διεξήγαγαν οι Strelan, Osborn & Palmer (2020) καταλήγει 

ότι το όφελος για τους μαθητές είναι μικρό, έως μέτριο.  

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται από την επεξεργασία των στοιχείων για 

το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι η διαφορά της μεταβολής επίδοσης ανάμεσα 

στα δύο σχολεία Α και Β που εμφανίζεται στο γράφημα   3. Όπως παρατηρούμε η 

εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν περισσότερο επιτυχημένη (όσον αφορά τη μεταβολή 

της μέσης επίδοσης των μαθητών) στο σχολείο Α σε σχέση με το σχολείο Β. Αν και η 

διαφορά στα δύο σχολεία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, 

ικανότητες μαθητών, προσωπικότητα εκπαιδευτικών, κόπωση μαθητών κ.λ.π μια 

σοβαρή παράμετρος που μπορεί να ερμηνεύσει αυτή τη διαφορά είναι ότι στο 

σχολείο Α  η παρέμβαση και η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό των τάξεων με την λιγότερη διατάραξη της συνέχειας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα στο σχολείο Β η προσωρινή, για τις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, αντικατάσταση του εκπαιδευτικού από τον ερευνητή 

προκαλεί διαταραχή η οποία ενδεχομένως επηρεάζει και την επίδοση των μαθητών 
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και σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια λιγότερο “in vivo” έρευνα. Είναι όμως 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες τις επιμέρους συγκρίσεις, τόσο στο σύνολο όσο 

και  σε κάθε σχολείο ξεχωριστά, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έχουν 

υψηλότερες  διαφορές επίδοσης.  

 Το εύρημα στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν είναι ασήμαντο. Μια νέα πρακτική 

διδασκαλίας, είναι αρχικά αναγκαίο να αποδείξει ότι δεν είναι λιγότερο 

αποτελεσματική, από αυτή που ζητά να αντικαταστήσει. 

Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το εύρημα είναι ενδιαφέρον, η 

πρακτική της Α.Τ εμφανίζεται να προκαλεί μεγαλύτερες διαφορές επίδοσης από την 

παραδοσιακή διδασκαλίας στους μαθητές με τις υψηλότερες αρχικές επιδόσεις. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα έχουν οδηγηθεί και άλλοι ερευνητές όπως καταγράφεται 

στη βιβλιογραφία  (Lo & Hew, 2017a). 

Αντίθετα στην κλάση χαμηλότερης επίδοσης παρουσιάζεται να υστερεί η Α.Τ έναντι 

της παραδοσιακής διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με 

βιβλιογραφικές αναφορές που ισχυρίζονται ότι έφτασαν στο αντίθετο αποτέλεσμα. 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γενικότερα και ειδικότερα η Α.Τ στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή και στην ικανότητα της αυτοδιαχείρισης 

του. Ενδέχεται οι μαθητές χαμηλής αρχικής επίδοσης να χρειάζονται περισσότερο 

έλεγχο και παρακίνηση από τον εκπαιδευτικό, επειδή σε ένα περιβάλλον που παρέχει 

περισσότερη ελευθερία, να χάνουν τον προσανατολισμό τους (Kerr,2015). Πρέπει 

ωστόσο να επισημανθεί ότι για το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, τα δεδομένα 

χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες, οπότε θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, 

ιδιαίτερα όταν το πλήθος των στοιχείων είναι μικρό. Στην περίπτωση για παράδειγμα 

της κλάσης χαμηλής επίδοσης στην ομάδα ελέγχου το πλήθος των μαθητών ήταν 

μόλις τέσσερεις .  

 Όσον αφορά στην απάντηση στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα,  σχετικά με την μη 

ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, τόσο στην αρχική επίδοση 

όσο και στο αποτέλεσμα της διδασκαλίας, είναι σημαντικό και έρχεται σε αντίθεση 

με πολλές διεθνείς έρευνες που διαπιστώνουν το φαινόμενο που ονομάζεται gender 
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gap (Bates et al, 2013). Στην περίπτωση της Ελλάδας ωστόσο σε ανάλογο 

συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα Pisa (OECD, 2015) σε μαθητές περίπου της ίδιας 

ηλικίας. 

Πέρα όμως από το ποσοτικά αποτελέσματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα 

της Α.Τ η έρευνα είχε ως στόχο και τη διερεύνηση σχετικά με τη δυνατότητα 

υλοποίησης της Α.Τ. μέσα στα πλαίσια του σχολείου. 

Κατ αρχήν διαπιστώθηκε ότι σήμερα είναι εφικτή η ένταξη εξ αποστάσεως στοιχείων 

στην διδασκαλία από άποψης υλικοτεχνικής υποδομής, τόσο από την πλευρά των 

μαθητών, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτικού, με τον διπλό ρόλο του 

δασκάλου και  δημιουργού  του απαραίτητου υλικού. Το σύνολο των μαθητών είχαν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε από υπολογιστή είτε μέσω του κινητού τους 

τηλεφώνου, και ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν τα βίντεο. Έτσι δεν χρειάστηκε 

να γίνει διαμοιρασμός του περιεχομένου με άλλο τρόπο και δεν εξαιρέθηκε κανένας 

μαθητής από την έρευνα λόγω τεχνικών δυσκολιών. Όσο για τον εκπαιδευτικό, έχει 

στη διάθεση του τα ΣΔΜ που παρέχονται μέσα από το σχολικό δίκτυο. Η πλατφόρμα 

e-me αποδείχτηκε ότι είναι ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης μάθησης που κάνει 

δυνατή την οργάνωση του υλικού και περιλαμβάνει την αυθεντικοποίηση των 

χρηστών που χρειάζεται για να λειτουργήσει μια αντεστραμμένη τάξη. Θα πρέπει να 

επισημανθεί και η δυνατότητα παροχής βοήθειας στους χρήστες του σχολικού 

δικτύου. Όταν ζητήθηκε τεχνική βοήθεια από το helpdesk της πλατφόρμας, η 

απάντηση ήταν άμεση και ουσιαστική. Δεν απαιτείται λοιπόν  η αναζήτηση  

ελεύθερων και χωρίς υποστήριξη , αμφίβολης ποιότητας λύσεων από τη μια ή 

εγγυημένων, με υποστήριξη αλλά ακριβοπληρωμένων λύσεων από την άλλη.  

Πρέπει να τονιστεί ότι ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των βίντεο είναι 

δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τη χρονική διάρκειά τους πράγμα που 

αναγνωρίζεται και καταγράφεται στη βιβλιογραφία (Lo & Hew, 2017). Όμως ο κόπος 

και ο χρόνος είναι μεγάλος την πρώτη φορά που αποφασίζει κάποιος την εφαρμογή 

της Α.Τ, γεγονός το οποίο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση παραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού. Σε επόμενη εφαρμογή το υλικό  θα χρειάζεται μόνο 

διορθώσεις και επεκτάσεις. 
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Το πραγματικό κέρδος είναι ο διδακτικός χρόνος που απελευθερώνεται στην τάξη. 

Όπως παρατηρήθηκε στην πράξη, ο χρόνος που εξοικονομήθηκε ήταν πολύ 

μεγαλύτερος από την διάρκεια των βίντεο της αντίστροφης τάξης. Με άλλα λόγια ο 

χρόνος που απαιτείται να δαπανηθεί μέσα στην τάξη για να παρουσιαστούν από τον 

εκπαιδευτικό τα περιεχόμενα των βίντεο είναι πολλαπλάσιος από τη διάρκειά τους.   

Δόθηκε έτσι  η δυνατότητα, να λειτουργήσουν οι μαθητές σε ομάδες να 

χρησιμοποιηθούν σενάρια διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ καθώς και να  ασχοληθούν με 

πειραματικές δραστηριότητες.  Το εκπαιδευτικό όφελος των μαθητών που 

συμμετείχαν στις παραπάνω διαδικασίες δεν αφορά μόνο στην εννοιολογική 

κατανόηση των νόμων της Μηχανικής αλλά περιλαμβάνει μεταβολή στάσεων, 

απόψεων  και απόκτηση δεξιοτήτων  που δεν καταγράφηκαν  ούτε μπορούσαν  να 

ελεγχθούν με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε.   

Κάθε μεταβολή σε μια κατεστημένη παράδοση απαιτεί κόπο και διάθεση για να 

επιτευχθεί, με άλλα λόγια η αδράνεια στις μεταβολές δεν είναι φαινόμενο που 

εμφανίζεται μόνο στη φύση. Μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι η 

προσαρμογή στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη 

από την ηλικία. Ο Prenski (2001) διαχώρισε σε ψηφιακούς μετανάστες τους ενήλικες 

και ψηφιακούς αυτόχθονες τους νέους της εποχής θεωρώντας ότι η δυνατότητα 

προσαρμογής και αποδοχής των ψηφιακών μέσων είναι δύσκολη για τους πρώτους 

και σχεδόν εγγενές χαρακτηριστικό των δεύτερων.  Η άποψη αυτή θεωρείται από 

πολλούς υπεραπλουστευτική και έχει δεχτεί κριτική (Margaryan, Littlejohn, Vojt, 

2011).  

Η χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της θέσης μπορεί να οδηγήσει στην αντίληψη 

ότι οι μαθητές είναι a priori θετικοί στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική πράξη και το μοναδικό εμπόδιο βρίσκεται στους εκπαιδευτικούς που 

είναι διστακτικοί στην υιοθέτηση τους, καθώς οι ίδιοι είναι αδέξιοι χρήστες. Όμως 

στην εφαρμογή της αντίστροφης τάξης παρατηρήθηκε σε αρκετούς μαθητές 

δυσκολία   στην αποδοχή της αλλαγής της διδασκαλίας. Έτσι   χρειάστηκαν 

τουλάχιστον δύο επιπλέον διδακτικές ώρες ώστε να ρυθμιστούν τα ζητήματα με την 

εγγραφή, και την εκπαίδευση  των μαθητών στην χρήση της πλατφόρμας. Επιπλέον 
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αυτή η “αδράνεια” στην μεταβολή δεν εμφανίστηκε μόνο σε μαθητές χαμηλής 

επίδοσης, όπως ίσως θα περίμενε κάποιος, καθώς είναι πιθανόν να έχουν μειωμένο 

ενδιαφέρον σε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην τάξη. Μια εντυπωσιακή παρατήρηση 

ήταν  ότι δυσφορία επέδειξαν και κάποιοι από τους μαθητές υψηλότερων επιδόσεων. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτοί οι μαθητές, όντας ευχαριστημένοι από την 

απόδοση που έχουν  με τον τρόπο εργασίας τους, δεν επιθυμούν ιδιαίτερα την 

αλλαγή, στην οποία θα δαπανήσουν επιπλέον κόπο  για να προσαρμοστούν.   

Παρατηρήσεις όπως οι παραπάνω έχουν διαπιστωθεί από πολύ νωρίς κατά τη 

προσπάθεια εφαρμογής της μεθοδολογίας της Α.Τ (Bergmann, & Sams 2012), επίσης 

αρκετοί μαθητές αποφεύγουν την  παρακολούθηση των βίντεο, οπότε δεν 

αποκομίζουν τα οφέλη της Α.Τ (Lo, Lie, & Hew, 2018) . Όπως παρατηρούν και οι 

Σταυγιαννουδάκης και Καλογιαννάκης, σε μια εφαρμογή εξΑΕ (2020) για τη 

διδασκαλία της ενότητας της  κινηματικής σε μαθητές ίδιας ηλικιακής ομάδας, 

απαιτείται η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που δεν υπάρχει από πριν για την 

εκμετάλλευση των παροχών των ΣΔΜ.  

Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι αλλαγές που απαιτούν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας 

από μαθητές, προϋποθέτουν την δημιουργία  μιας διαφορετικής κουλτούρας. Άρα η 

μετάβαση από μια κατάσταση στην άλλη είναι μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη που 

δεν μπορεί εύκολα να περιγραφεί από απλουστευτικά σχήματα και απαιτεί να 

υπάρξουν κίνητρα προς την κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να είναι 

χρήσιμη η εισαγωγή επιβραβεύσεων όπως εκείνων που συναντιούνται στα παιχνίδια 

(gamification) για να αυξήσουν τα κίνητρα για συμμετοχή των μαθητών στις εξ 

αποστάσεως δραστηριότητες.  

Σημαντικό στοιχείο επίσης για την επιτυχία ή μη της εφαρμογής είναι και η άποψη 

των γονέων. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην επικοινωνία της νέας 

πρακτικής πριν την εφαρμογή της προς όλους τους συμμετέχοντες.  Τέλος οι 

μεταβολές τέτοιας κλίμακας, που απαιτούν αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 

εργάζεται ο μαθητής, είναι ευκολότερο να εμπεδωθούν αν συμμετέχουν 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου.  
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2.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι περιορισμοί στη συγκεκριμένη έρευνα προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι από 

την αρχή ο στόχος ήταν η εκπαιδευτική παρέμβαση να διαταράξει όσο το δυνατόν 

λιγότερο την καθημερινότητα του σχολείου. Συνεπώς  ήταν μονόδρομος η επιλογή 

του ψευδοπειραματικού σχεδιασμού,  παρόλο τον περιορισμό που ενέχει εξ αιτίας 

της μη τυχαίας επιλογής του δείγματος. Επίσης  δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν όλες 

οι μεταβλητές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.  

Τα ευρήματα του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν 

τις κλάσεις χαμηλής επίδοσης, αφορούν μικρό αριθμό μαθητών οπότε χρειάζεται 

περισσότερη διερεύνηση για να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά.  

 Η διαφορά του ρόλου του διδάσκοντα στα δύο σχολεία όπου στο ένα ήταν ο μόνιμος 

εκπαιδευτικός του τμήματος σε όλη τη σχολική χρονιά ενώ στο δεύτερο ήταν 

επισκέπτης που δίδαξε για όσο χρόνο διήρκησε η παρέμβαση ήταν εμφανής και 

σχολιάστηκε η διαφορά που παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα. Άλλες παράμετροι 

που δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν ήταν η διδακτική ώρα στην οποία διδάσκονταν 

το μάθημα, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στη χρονική διάρκεια ανάμεσα 

στις ακραίες ώρες του ημερήσιου προγράμματος και στις ενδιάμεσες,  η κούραση των 

μαθητών από άλλα μαθήματα που προηγούνταν κ.λ.π. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης περιλάμβαναν μόνο την επίδοση των 

μαθητών στο τεστ IBCm, τα concept inventories όμως περιορίζονται στον έλεγχο της 

κατανόησης εννοιών και δεν εξετάζουν άλλους εκπαιδευτικούς στόχους, που μπορεί 

να αποτελέσουν το σκοπό μελλοντικών ερευνών.  

Τέλος θα είχε ενδιαφέρον σε μελλοντική έρευνα η διερεύνηση της άποψης και της 

στάσης των μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση καθώς και 

την προθυμία τους για μεταβολή του διδακτικού μοντέλου. 
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2.6 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

H παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση ξεκίνησε τον Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο του 2019. Η πρόσκληση για εφαρμογή μεθόδων σχολικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ελληνικού σχολικού συστήματος στις αρχές του 2019 

φάνταζε ουτοπική. Θεωρούνταν σχεδόν  αυτονόητο ότι ήταν δυνατόν να επιχειρηθεί 

μόνο στα πλαίσια πειραματικών σχεδιασμών, παρόλο που υπήρχαν διαθέσιμα 

εργαλεία του σχολικού δικτύου που ήταν αρκετά  για την υλοποίηση τους. Κάποιες  

προσπάθειες για την χρήση αυτών των εργαλείων σε σχεδιασμούς διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν  μικτή μάθηση έχουν καταγραφεί σε άρθρα και ανακοινώσεις 

(Psycharis, Chalatzoglidis & Kalogiannakis, 2013; Σταυγιανουδάκης, Καλογιαννάκης, 

2019) αλλά τέτοιες δράσεις δεν παύουν να αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα.   

Ακόμα και η εγγραφή των μαθητών στο σχολικό δίκτυο, μια δυνατότητα που είχε 

θεσπιστεί πριν από αρκετά χρόνια, ήταν μια εντελώς ασυνήθιστη πράξη. Στα δύο 

σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχε γίνει ποτέ εγγραφή μαθητή στο 

σχολικό δίκτυο για τις ανάγκες κάποιου μαθήματος και οι διευθύνσεις των σχολείων 

χρειάστηκε να ψάξουν και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Δεν πρόλαβε να περάσει ένας χρόνος και το σκηνικό 

άλλαξε άρδην. H έλευση του COVID-19 στις αρχές του 2020, οδήγησε στο κλείσιμο 

των σχολείων σχεδόν στο σύνολο των χωρών του κόσμου. Στις αρχές του Απριλίου 

2020  το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αφορούσε τους  9 στους 10 μαθητές 

ή σπουδαστές παγκόσμια και σε απόλυτα νούμερα πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια 

μαθητές και σπουδαστές σε 192 χώρες (UNESCO, 2020). Η εξοικείωση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας στα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε 

ραγδαία και βίαια. Ο επόμενος πίνακας που δείχνει την μεταβολή του πλήθους των 

χρηστών του σχολικού δικτύου από τον Μάρτιο στον Απρίλιο του 2020 

αντικατοπτρίζει εύγλωττα το γεγονός. 
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Εικόνα 4 Μεταβολή πλήθους χρηστών ΠΣΔ από Μάρτιο-Απρίλιο 2020 (Παρασκευάς, 

2020) 

Όμως η μεταβολή δεν περιορίστηκε στην αύξηση των λογαριασμών στο σχολικό 

δίκτυο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες ασύγχρονης 

εκπαίδευσης και τα εργαλεία τηλε-συνεδριάσεων. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς  και 

οι μαθητές τους αναγκάστηκαν να εξερευνήσουν   τέτοια περιβάλλοντα. Σύμφωνα με 

στοιχεία του υπουργείου Παιδείας στις 14/3/2020 οι κυψέλες στην πλατφόρμα e-me 

ήταν 1560 (μεταξύ αυτών και οι δύο που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της 

έρευνάς) ενώ στις 25/03/2020 ήταν 49.263  (ΥΠΑΙΘ,2020a) 

 Έτσι σήμερα επικρατεί μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, ένας μεγάλος 

αριθμός μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας έκαναν το αποφασιστικό πρώτο βήμα 

για να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης.  

Δεν πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η αιφνίδια και αναγκαστική 

προσφυγή στα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί κατάφεραν να προσφέρουν αποτελεσματική εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση στους μαθητές τους.  Είναι φανερό ότι ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση ο κύριος στόχος ήταν να διατηρηθεί η επαφή των μικρών μαθητών με 

τον δάσκαλο και τους συμμαθητές τους ενώ σε όλες τις τάξεις πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητήθηκε από το υπουργείο να γίνονται επαναλήψεις 

και να μην προχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία νέων ενοτήτων (ΥΠΑΙΘ, 
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2020b). Προτείνεται ο όρος : απομακρυσμένη διδασκαλία έκτακτης ανάγκης 

(emergency remote teaching) για την περιγραφή της αιφνίδιας μεταστροφής στην 

ψηφιακή επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο πλήθος σχολικών 

μονάδων  την προηγούμενη άνοιξη (Hodges et al, 2020).  

H σχολική χρονιά 2020-2021 πρόκειται να ξεκινήσει δειλά και χωρίς να μπορεί κανείς 

να προβλέψει εκ των προτέρων πόσο πιθανό είναι τα σχολεία να αναγκαστούν είτε 

συνολικά είτε κατά περιοχές και ανά περίπτωση να χρειαστεί να λειτουργήσουν με 

μαθήματα εξ αποστάσεως.  

Η έρευνα που διενεργήθηκε, παρά τους περιορισμούς της,  που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα πλήθους ερευνών. Η 

πρακτική της αντίστροφης τάξης είναι έγκυρη και τουλάχιστον όχι λιγότερο 

αποτελεσματική από την παραδοσιακή διδασκαλία ανοίγοντας παράλληλα τη 

δυνατότητα για την εφαρμογή περισσότερο μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων εντός 

σχολικής τάξης.  

Επιπλέον αποτελεί ίσως τον πιο εύκολο τρόπο μετάβασης των εκπαιδευτικών στον 

κόσμο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο λόγος είναι ότι το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται να δημιουργήσουν το γνωρίζουν καλά γιατί 

είναι αυτό που ήδη διδάσκουν στις τάξεις, δεν χρειάζεται κάποια ειδική επιμόρφωση 

για αυτό.  Είναι προφανές ότι είναι διαδικασία χρονοβόρα και εμπεριέχει τεχνικές 

δυσκολίες, για το ξεπέρασμα των οποίων θα βοηθούσε να έχουν κάποια τεχνική 

υποστήριξη, αλλά τα εργαλεία είναι δωρεάν και θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι 

εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν ώστε  η εργασία να μοιραστεί. Η πιλοτική εφαρμογή 

έδειξε ότι οι πλατφόρμες που διατίθενται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς μπορούν να 

υποστηρίξουν την υλοποίηση της Α.Τ στα σχολεία.   

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις θεωρούμε  ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε 

κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2020 είναι ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί και να 

αποτελέσει το εφαλτήριο για να δοκιμαστεί η Α.Τ  σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα από 

πλευράς χρόνου και πλήθους μαθημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Στατιστικά στοιχεία 

 

Πίνακας 5:  Στατιστικά στοιχεία επίδοσης στο σύνολο των μαθητών 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ. Τιμή Τυπ. Απόκλιση 

pre- test 83 7.69 46.15 24.3744 8.08735 

post-test 83 7.69 65.38 30.7229 11.68595 

Μεταβολή 83 -23.08 38.46 6.3485 11.91435 

Valid N (listwise) 83     

 

 

 

 

Πίνακας 6:  Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των pre και post τεστ 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre-test & Post-test 83 .318 .003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7 :  t –test εξαρτημένων δειγμάτων μέσων τιμών της επίδοσης στα Pre και Post 

 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Lower Upper 

Post-Pre 6.34847 11.91435 1.30777 3.74690 8.95004 4.854 82 .000 



Παράρτημα Ι 

  77 

Διαγράμματα συχνοτήτων επίδοσης  για το σύνολο των μαθητών 

 

Γράφημα 6: Ιστόγραμμα επίδοσης pre-test (συνολικά) 

 

 

Γράφημα 7: Ιστόγραμμα επίδοσης post-test (συνολικά) 
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Διαγράμματα συχνοτήτων επίδοσης της Πειραματικής ομάδας 

 

Γράφημα 8: Ιστόγραμμα επιδόσεων στο pre-test (Πειραματική ομάδα) 

 

 

Γράφημα 9 Ιστόγραμμα επίδοσης post test (πειραματική ομάδα) 
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Διαγράμματα συχνοτήτων επίδοσης ομάδας ελέγχου 

  

Γράφημα 10 Ιστόγραμμα επίδοσης pre-test ομάδας ελέγχου (συνολικά) 

 
 

Γράφημα 11 Ιστόγραμα επίδοσης post-test ομάδας ελέγχου (συνολικά) 
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1ο Ερευνητικό Ερώτημα  

 

Πίνακας 8 Στατιστικά στοιχεία: μεταβολή επίδοσης ανά ομάδα 

 
 Ομάδα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Μεταβολή 

Επίδοσης 

Πειραματική 40 7.7885 11.23829 1.77693 

Ελέγχου 43 5.0089 12.49218 1.90504 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 10 Στατιστικά στοιχεία : μεταβολή επίδοσης ανά τμήμα σχολείου 

σχολείο Τμήμα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Α 
Μετ. 

Επίδοσης 

Πειραματικό 19 11.1336 12.28997 2.81951 

Ελέγχου 21 8.0586 13.37360 2.91836 

Β 
Μετ. 

Επίδοσης 

Πειραματικό 21 4.7619 9.49188 2.07130 

Ελέγχου 22 2.0979 11.11730 2.37022 
 
 

  

Πίνακας 9 t- test ανεξάρτητων δειγμάτων για τη μετ. επίδοσης 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

 t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence  

Lower Upper 

Μετ. 

Επίδοσης 

Equal var. 

Assumed 

.717 .400 1.063 81 .291 2.77952 2.61518 -2.42388 7.98291 

Equal var. 

not assumed 
  

1.067 80.915 .289 2.77952 2.60512 -2.40394 7.96297 
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1ο Ερευνητικό Ερώτημα (συνέχεια) 
 

 

 

 

Πίνακας 11 t-test ανεξάρτητων δειγμάτων ανά τμήμα σε κάθε σχολείο ξεχωριστά 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

 

 Σχολείο 

 t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence  

Lower Upper 

1o Μετ. Επιδ Eq. var assumed .011 .918 .755 38 .455 3.07500 4.07548 -5.17538 11.32537 

Eq. var not 

assumed 
  

.758 37.987 .453 3.07500 4.05789 -5.13986 11.28985 

3o Μετ. Επιδ Eq. var assumed .449 .506 .843 41 .404 2.66400 3.15951 -3.71675 9.04475 

Eq. var not 

assumed 
  

.846 40.513 .402 2.66400 3.14773 -3.69529 9.02329 
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2ο Ερευνητικό Ερώτημα 

 

 

Πίνακας 12 Μεταβολή επίδοσης ομάδων ανά κλάση αρχικής επίδοσης 

κλάση Ομάδα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Χαμηλής 

Αρχ. 

Επίδοσης 

Μετ. 

Επίδοσης 

Πειραματική 12 12.8205 11.63518 3.35879 

Ελέγχου 4 20.1923 12.70784 6.35392 

Ενδιάμεσης 

Αρχ. 

Επίδοσης 

Μετ. 

Επίδοσης 

Πειραματική 17 4.9774 9.97081 2.41828 

Ελέγχου 22 6.1189 10.85647 2.31461 

Υψηλής 

Αρχ. 

Επίδοσης 

Μετ. 

Επίδοσης 

Πειραματική 11 6.6434 11.80348 3.55888 

Ελέγχου 17 .0000 11.77639 2.85619 

 

 

 

Πίνακας 13 Επίδοση και  συντελεστής Hake 

Κλάση Ομάδα N <pre-test> <post – test> <Μεταβολή> Hake gain 

Χαμηλή Πειραματική 12 12.50 25.32 12.82 0.147 

Ελέγχου 4 12.50 32.69 20.19 0.231 

Ενδιάμεση Πειραματική 17 23.08 28.05 4.98 0.065 

Ελέγχου 22 22.90 29.02 6.12 0.079 

Υψηλή Πειραματική 11 32.17 38.81 6.64 0.098 

Ελέγχου 17 33.71 33.71 0 0.000 
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3ο Ερευνητικό Ερώτημα 

 

 

Πίνακας 14: Μέση επίδοση ανά φύλο στην πειραματική ομάδα 

 Φύλλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Μετ. 

Επίδοσης 

Αγόρι 11 8.0420 8.67809 2.61654 

Κορίτσι 29 7.6923 12.20597 2.26659 

a. ομάδα = Πειραματική 

 

 

 

 

Πίνακας 15: Τ- Test ανεξάρτητων δειγμάτων για τα δύο φύλα a 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

 t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Μετ. 

Επίδοσης 

Equal var 

assumed 

1.924 .174 .087 38 .931 .34965 4.03118 -7.81105 8.51035 

Equal var not 

assumed 
  

.101 25.509 .920 .34965 3.46175 -6.77276 7.47206 

a. ομάδα = Πειραματική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ερωτηματολόγιο  

Στο διπλανό σχήμα εικονίζεται ένα βότσαλο το οποίο εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα 

πάνω από το σημείο P. Το βότσαλο περνά από τα σημεία Q και R πριν φτάσει στο Τ, το 

ψηλότερο σημείο της τροχιάς του. Το σημείο Q είναι στο μέσο της απόστασης ανάμεσα στα 

σημεία P και R (PQ=PR). Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  

 

1. Κατά την προς τα πάνω κίνηση, πως σχετίζεται η ταχύτητα του βότσαλου στο σημείο R  με 

την ταχύτητα του στο σημείο Q. 

(Α)  Είναι μισή σε σχέση με την ταχύτητα στο Q. 

(Β)  Μικρότερη από την ταχύτητα στο Q, αλλά όχι η μισή. 

(Γ)  Ίση με την ταχύτητα στο Q. 

(Δ)  Διπλάσια από την ταχύτητα στο Q. 

(E)  Μεγαλύτερη από την ταχύτητα στο Q, αλλά όχι η διπλάσια. 

 

 

2. Ποια (ποιες) από τις επόμενες δυνάμεις  ασκείται (ασκούνται) στο βότσαλο σε όλη τη 

διάρκεια της προς τα πάνω κίνησης; 

 F1 : Μια δύναμη με κατεύθυνση προς τα πάνω. 

 F2:  Μια δύναμη με κατεύθυνση προς τα κάτω που ασκείται από τη γη. 

 

(Α) H δύναμη F2 που είναι σχεδόν σταθερή. 

(Β) Οι δυνάμεις F1 και F2 που έχουν σχεδόν σταθερή τιμή. 

(Γ) Oι F1 και F2 των οποίων και των δύο η τιμή ελαττώνεται. 

(Δ) H F1 με σχεδόν σταθερή τιμή και η F2 της οποίας η τιμή ελαττώνεται. 

(Ε) Η F1  της οποίας η τιμή ελαττώνεται και η F2 με τιμή  σχεδόν σταθερή. 

 

3. Τι συμβαίνει με την ταχύτητα και την επιτάχυνση του βότσαλου όταν φτάνει στο σημείο Τ; 

(Α) Τόσο η ταχύτητα όσο και η επιτάχυνση μηδενίζονται στιγμιαία. 

(Β) H ταχύτητά του μηδενίζεται στιγμιαία και η επιτάχυνση του παραμένει σταθερή. 

(Γ) Τόσο η ταχύτητα όσο και η επιτάχυνση του παραμένουν μηδέν για κάποια μικρή χρονική 

διάρκεια. 
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(Δ) Η ταχύτητά του παραμένει σταθερή για κάποια μικρή χρονική διάρκεια και η επιτάχυνσή 

του παραμένει σταθερή. 

(E) Η ταχύτητά του παραμένει μηδενική για κάποια μικρή χρονική διάρκεια και η επιτάχυνσή 

του παραμένει σταθερή. 

 

Αμέσως μετά το υψηλότερο σημείο Τ, το βότσαλο πέφτει κατακόρυφα προς τα κάτω.  

4. Σε σχέση με την ταχύτητα που είχε όταν περνούσε από το σημείο Q ανεβαίνοντας, η 

ταχύτητα που είχε όταν περνούσε από το ίδιο σημείο Q κατεβαίνοντας:  

(Α) είναι μικρότερη από την ταχύτητα με την οποία έφτανε στο ίδιο σημείο στην άνοδο. 

(B) είναι ίση με την ταχύτητα με την οποία έφτανε στο ίδιο σημείο στην άνοδο. 

(Γ) διπλάσια από την ταχύτητα με την οποία έφτανε στο ίδιο σημείο κατά την άνοδο. 

(Δ) Μεγαλύτερη από την ταχύτητα με την οποία έφτανε στο ίδιο σημείο κατά την άνοδο, αλλά 

όχι διπλάσια. 

(Ε) με τιμή η οποία εξαρτάται από το πόσο πιο ψηλά είναι το Τ πάνω από το σημείο R. 

 

* * * 

Δύο μεταλλικές μπάλες έχουν ίδιο μέγεθος αλλά η μια είναι διπλάσιου βάρους από την 

άλλη. Οι μπάλες αφήνονται να πέσουν την ίδια στιγμή,  χωρίς αρχική ταχύτητα, από την 

οροφή ενός υψηλού κτιρίου. Θεωρείστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα. 

 

5. Ο χρόνος που χρειάζεται η ελαφρύτερη μπάλα για να φτάσει στο έδαφος θα είναι: 

(Α) ίσος με τον χρόνο που χρειάζεται η βαρύτερη μπάλα για να φτάσει στο έδαφος. 

(Β) διπλάσιος από τον χρόνο που χρειάζεται η βαρύτερη μπάλα για να φτάσει στο έδαφος. 

(Γ) μεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται η βαρύτερη μπάλα, αλλά όχι διπλάσιος 

(Δ) εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου και μπορεί είτε να είναι μεγαλύτερος είτε να είναι 

ίσος με το  χρόνο που χρειάζεται η βαρύτερη μπάλα 

(E) μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται η βαρύτερη μπάλα για να φτάσει στο έδαφος.  

 

6.  Σχετικά με τις ταχύτητες των δύο μπαλών κατά τη διάρκεια της πτώσης τους: 

(Α). Η ταχύτητα κάθε μπάλας μεγαλώνει αρχικά και στη συνέχεια παραμένει σταθερή. Η 

βαρύτερη μπάλα ακουμπά το έδαφος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. 

(B)  Η ταχύτητα κάθε μπάλας μεγαλώνει αρχικά και στη συνέχεια παραμένει σταθερή. Οι δύο 

μπάλες ακουμπούν το έδαφος με την ίδια ταχύτητα.  
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(Γ) Η ταχύτητα κάθε μπάλας αυξάνεται συνεχώς. Η βαρύτερη μπάλα ακουμπά το έδαφος με 

τη μεγαλύτερη ταχύτητα. 

(Δ) Η ταχύτητα κάθε μπάλας αυξάνεται συνεχώς. Οι δύο μπάλες ακουμπούν το έδαφος με 

την ίδια ταχύτητα.  

(Ε) Η ταχύτητα κάθε μπάλας αυξάνεται αρχικά, μπορεί στη συνέχεια να παραμείνει σταθερή, 

ή μπορεί να αρχίσει να ελαττώνεται συνεχώς, κάτι που εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου. 

 

                          * * * 

 

Στο διπλανό σχήμα εικονίζεται ένας ανοιχτός κυκλικός οδηγός (κανάλι) 

στερεωμένος πάνω σε ένα οριζόντιο λείο τραπέζι. Κοιτάζουμε το τραπέζι από 

πάνω. Ένας βόλος εκτοξεύεται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στον οδηγό στο 

σημείο P , εξέρχεται στο σημείο R και γλιστράει χωρίς περιστροφές πάνω 

στην επιφάνεια του τραπεζιού. Θεωρείστε αμελητέα την αντίσταση του 

αέρα.   

 

7. Ποια από τις τροχιές του σχήματος είναι πλησιέστερη στη τροχιά που θα  

ακολουθήσει ο βόλος,  πάνω στη λεία επιφάνεια, μετά την έξοδο του από τον 

οδηγό στο σημείο R;  

 

 

8. Η ταχύτητα του βόλου πέρα από το σημείο R  κατά μήκος της τροχιάς που επιλέξατε, έξω 

από τον οδηγό: 

(Α) παραμένει σταθερή συνεχώς. 

(Β) συνεχώς αυξάνεται. 

(Γ) αυξάνεται αρχικά και στη συνέχεια παραμένει σταθερή. 

(Δ) παραμένει σταθερή αρχικά και στη συνέχεια ελαττώνεται. 

(Ε) ελαττώνεται συνεχώς. 

 

9. Ποια (ποιες)  από τις επόμενες δυνάμεις δρα (δρουν) πάνω στον βόλο καθώς κινείται κατά 

μήκος της διαδρομής που επιλέξατε έξω από τον οδηγό; 

 F1 : Μια οριζόντια δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης. 

 F2 : Μια κάθετη προς τα κάτω δύναμη που ασκείται από τη γη. 

 F3 : Μια κάθετη προς τα πάνω δύναμη που ασκείται από το τραπέζι. 



Παράρτημα ΙΙ 

  87 

(Α) Η F1. 

(Β) Η F2. 

(Γ) Η  F1 και η  F2. 

(Δ) Η  F2 και η  F3. 

(Ε) Η  F1, η  F2 και η  F3. 

 

* * * 

 

To διπλανό σχήμα εικονίζει ένα δίσκο χόκευ πάνω σε ένα λείο οριζόντιο  δάπεδο. 

Βλέπουμε τον δίσκο από πάνω. Ο δίσκος γλυστρά κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής στην 

κατεύθυνση του διακεκομμένου βέλους. Δύο δυνάμεις, οι F και F’ διαφορετικής τιμής 

ασκούνται πάνω στο δίσκο.  Η δύναμη F ασκείται προς την κατεύθυνση του έντονου βέλους 

που δείχνει προς τα δεξιά.  

 

10. Ποια από τα ακόλουθα βέλη αναπαριστά καλύτερα τη διεύθυνση στην οποία ασκείται η 

δύναμη F’ ; 

 

 

 

 

 

11. Αν οι δύο σταθερές δυνάμεις F και F’ ασκούνται ταυτόχρονα πάνω στον δίσκο σε όλη τη 

διάρκεια της κίνησής του, η ταχύτητα του : 

(Α) συνεχώς μειώνεται. 

(Β) παραμένει σταθερή. 

(Γ) παραμένει σταθερή αρχικά και στη συνέχεια μειώνεται. 

(Δ) συνεχώς αυξάνεται. 

(Ε) αυξάνεται αρχικά και στη συνέχεια παραμένει σταθερή. 

  



Παράρτημα ΙΙ 

  88 

 

12. Θεωρείστε τις επόμενες επιλογές για τις ασκούμενες δυνάμεις F και F’ πάνω στον δίσκο: 

1.  Οι F και F’ ασκούνται μαζί σε όλη τη διάρκεια της κίνησης πάνω στο δίσκο. 

 2. Οι F και F’ ασκούνται μαζί μέχρι κάποιο σημείο πέρα από το οποίο ο δίσκος 

αφήνεται να κινηθεί μόνος του. 

 3. Εναλλάσσεται η δράση τους πάνω στο δίσκο. Αρχικά ασκείται η F μόνο για κάποιο 

χρονικό διάστημα , και μετά ασκείται η F’ αντί της F για ένα ίσο χρονικό διάστημα. Η 

εναλλαγή αυτή μεταξύ των δύο δυνάμεων συνεχίζεται σε όλη την κίνηση του δίσκου. 

Ποια από τις παραπάνω επιλογές ισχύει όταν  ο δίσκος κινείται ευθύγραμμα προς το 

διακεκομμένο βέλος και με τον ίδιο ρυθμό που υποδεικνύεται στην ερώτηση 11;   

(A) 1. 

(B) 2. 

(Γ) 3. 

(Δ) 1 και 3. 

(Ε) 2 και 3. 

 

13. Αν μόνο μια δύναμη επιτρέπονταν να ασκηθεί πάνω στο δίσκο σε όλη τη διάρκεια της 

κίνησής του, τι από τα παρακάτω θα έπρεπε να συμβεί ώστε η κίνηση του δίσκου να είναι 

στην ίδια ευθεία γραμμή και να κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως προηγουμένως; 

(Α)  Να κλωτσήσουμε το δίσκο στην κατεύθυνση της διακεκομμένης γραμμής και να τον 

αφήσουμε στη συνέχεια να κινηθεί από μόνος του, χωρίς να ασκείται καμιά δύναμη πάνω 

του. 

(Β) Να ασκήσουμε μια δύναμη προς την κατεύθυνση της κίνησης με τιμή ανάλογη με την 

ταχύτητα του δίσκου σε κάθε δεδομένη στιγμή. 

(Γ) Να ασκήσουμε συνεχώς μια σταθερή δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης με σταθερή 

τιμή ίση με τη διαφορά των F και F’. 

(Δ) Nα ασκήσουμε συνεχώς μια σταθερή δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης με σταθερή 

τιμή ίση με το άθροισμα των F και F’. 

(E) Να ασκήσουμε συνεχώς μια σταθερή δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης με σταθερή 

τιμή μικρότερη  από το άθροισμα των F και F’. 

 

* * * 
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Τέσσερεις δυνάμεις F1, F2, F3, και F4  ασκούνται μαζί σε ένα δίσκο του χόκεϋ. 

Ο δίσκος κινείται με σταθερή ταχύτητα κατά μήκος ευθείας γραμμής στην 

κατεύθυνση της F4. Τα βέλη στο διπλανό σχήμα αναπαριστούν τις 

κατευθύνσεις των τεσσάρων δυνάμεων αλλά όχι τις τιμές τους. 

 

14.   Ποια από τις παρακάτω σχέσεις αναπαριστά καλύτερα πως σχετίζονται οι τιμές των 

δυνάμεων; 

(Α)  F4 = F2  και  F3  = F1. 

(Β)  F4 = F2  και  F3  > F1. 

(Γ)  F4  >F2  και  F3  > F1. 

(Δ)  F4 > F2  και  F3  = F1. 

(Ε)  F4 > F2  και  F3  < F1. 

 

 

* * * 

Ένα επιβατηγό αυτοκίνητο χάλασε και σταμάτησε σε 

ένα οριζόντιο δρόμο. Ένα μεγάλο φορτηγό το 

σπρώχνει πίσω προς την πόλη όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα. 

 

 

15. Όταν το φορτηγό είναι σε επαφή με το αυτοκίνητο και το σπρώχνει: 

(Α) τα δύο οχήματα δεν ασκούν δύναμη το ένα στο άλλο.  

(Β) το φορτηγό ασκεί δύναμη στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δεν ασκεί καμμία δύναμη 

στο φορτηγό. 

(Γ) το φορτηγό ξεκινά πρώτα να ασκεί μια δύναμη στο αυτοκίνητο και μετά, ύστερα από λίγο, 

το αυτοκίνητο  αρχίζει να ασκεί μια δύναμη στο φορτηγό. 

(Δ) το αυτοκίνητο ξεκινά πρώτα να ασκεί μια δύναμη στο φορτηγό και μετά, ύστερα από λίγο, 

το φορτηγό  αρχίζει να ασκεί μια δύναμη στο αυτοκίνητο. 

(Ε) τα δύο οχήματα ασκούν δυνάμεις το ένα στο άλλο την ίδια στιγμή.  
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16. Όταν το φορτηγό αρχίζει να κινεί το αυτοκίνητο στον οριζόντιο δρόμο: 

(Α) τα δύο οχήματα δεν ασκούν δύναμη το ένα στο άλλο. 

(Β) το φορτηγό ασκεί δύναμη στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δεν ασκεί δύναμη στο 

φορτηγό. 

(Γ) τα οχήματα ασκούν δυνάμεις ίδιας τιμής το ένα στο άλλο. 

(Δ) κάθε όχημα ασκεί δύναμη στο άλλο, αλλά το φορτηγό ασκεί μεγαλύτερη δύναμη. 

(Ε) κάθε όχημα ασκεί δύναμη στο άλλο, αλλά το αυτοκίνητο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη. 

 

17. Μετά από λίγο, το φορτηγό φτάνει σε κάποια ταχύτητα που την διατηρεί σταθερή στη 

συνέχεια. Όταν το φορτηγό σπρώχνει το αυτοκίνητο με αυτή τη σταθερή ταχύτητα: 

(Α) τα δύο οχήματα δεν ασκούν δύναμη το ένα στο άλλο. 

(Β) το φορτηγό ασκεί δύναμη στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δεν ασκεί δύναμη στο 

φορτηγό. 

(Γ) τα οχήματα ασκούν δυνάμεις ίδιας  τιμής  το ένα στο άλλο. 

(Δ) κάθε όχημα ασκεί δύναμη στο άλλο, αλλά το φορτηγό ασκεί μεγαλύτερη δύναμη. 

(Ε) κάθε όχημα ασκεί δύναμη στο άλλο, αλλά το αυτοκίνητο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη.  

 

* * * 

 

Με σβηστές τις μηχανές, ένα διαστημόπλοιο ολισθαίνει πλάγια στο διάστημα, μακριά 

από άλλα ουράνια σώματα,  με σταθερή ταχύτητα κατά μήκος της ευθείας γραμμής, 

ξεκινώντας από το σημείο P. 

 

18. Ποια (ποιες) από τις επόμενες δυνάμεις ευθύνεται (ευθύνονται) για την κίνηση του 

διαστημοπλοίου πέρα από το σημείο P; 

   F1: Μια δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης που ασκείται από κάποιους πλανήτες ή 

άλλα αστρικά  σώματα 
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   F2: Μια δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης που την δημιούργησε το διαστημόπλοιο 

λίγο πριν φτάσει στο P. 

   F3: Μια εσωτερική ώθηση η οποία αναπτύσσεται στο διαστημόπλοιο καθώς κινείται 

πέρα από το P. 

(A) F1. 

(B) F2. 

(Γ) F3. 

(Δ) Ένας συνδυασμός των παραπάνω δυνάμεων. 

(Ε) Καμία. Το διαστημόπλοιο μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή πέρα 

από το P χωρίς να καθοδηγείται από καμία εσωτερική ή εξωτερική δύναμη. 

 

 

Όταν το διαστημόπλοιο φτάνει στο σημείο Q, ξεκινούν οι μηχανές του έτσι ώστε να 

παράγουν , από τη στιγμή αυτή και μετά, μια σταθερή ώθηση (δύναμη πάνω στο 

διαστημόπλοιο) που είναι κάθετη ως προς την ευθεία PQ. 

 

19. Ποια από τις επόμενες τροχιές αντιπροσωπεύει καλύτερα την τροχιά του διαστημοπλοίου 

μετά το σημείο Q. 

 

 

20. Η ταχύτητα του διαστημοπλοίου πέρα από το σημείο Q και κατά μήκος της τροχιάς είναι: 

(Α) συνεχώς μειούμενη. 
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(Β) σταθερή. 

(Γ) σταθερή αρχικά και μειούμενη στη συνέχεια. 

(Δ) συνεχώς αυξανόμενη. 

(Ε) αυξανόμενη αρχικά και σταθερή στη συνέχεια.     

 

* * * 

Το παρακάτω σχήμα εικονίζει δύο δίσκους του χόκεϋ P και Q που αρχικά ηρεμούν πάνω 

σε οριζόντιο και λείο τραπέζι. Βλέπουμε το τραπέζι από πάνω προς τα κάτω. Οι δύο δίσκοι 

έχουν το ίδιος μέγεθος αλλά ο P έχει διπλάσια μάζα από τον Q. 

Οι δύο δίσκοι αρχίζουν να σπρώχνονται προς την ίδια διεύθυνση πάνω στο τραπέζι από 

ίσες δυνάμεις F, μέχρι να φτάσουν στη γραμμή τερματισμού. Η αντίσταση του αέρα είναι 

αμελητέα. 

 

 

 

21. Η χρονική διάρκεια που χρειάζεται ο βαρύτερος δίσκος P για να φτάσει στη γραμμή 

τερματισμού είναι: 

(Α) διπλάσια από τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται ο ελαφρύτερος δίσκος για να 

τερματίσει. 

(Β) μεγαλύτερη από εκείνη του ελαφρύτερου δίσκου για να τερματίσει, αλλά όχι διπλάσια. 

(Γ) ίση με τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται ο ελαφρύτερος δίσκος για να τερματίσει. 

(Δ) μισή από τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται ο ελαφρύτερος δίσκος για να τερματίσει. 

(Ε) μικρότερος από εκείνη του ελαφρύτερου δίσκου για να τερματίσει αλλά όχι η μισή. 

 

22. Στη γραμμή τερματισμού η ταχύτητα του βαρύτερου δίσκου P είναι: 

(Α) διπλάσια από την ταχύτητα του ελαφρύτερου Q στην ίδια γραμμή.  

(Β) μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ελαφρύτερου Q στην ίδια γραμμή, αλλά όχι διπλάσια. 
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(Γ) ίση με την ταχύτητα του ελαφρύτερου Q στην ίδια γραμμή. 

(Δ) μισή από την ταχύτητα του ελαφρύτερου Q στην ίδια γραμμή. 

(Ε) μικρότερη από την ταχύτητα του ελαφρύτερου Q στην ίδια γραμμή, αλλά όχι η μισή. 

 

23. Κατά τη διάρκεια της κίνησης, η επιτάχυνση του βαρύτερου δίσκου P είναι : 

(Α) διπλάσια από την επιτάχυνση του ελαφρύτερου Q. 

(Β) μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του ελαφρύτερου Q, αλλά όχι διπλάσια. 

(Γ) ίση με την επιτάχυνση του ελαφρύτερου Q . 

(Δ) μισή από την επιτάχυνση του ελαφρύτερου Q. 

(Ε) μικρότερη από την επιτάχυνση του ελαφρύτερου Q, αλλά όχι η μισή. 

 

* * * 

24. Σπρώχνετε ένα κιβώτιο με σταθερή οριζόντια δύναμη F. Το κιβώτιο κινείται κατά μήκος 

του οριζόντιου δαπέδου με σταθερή ταχύτητα υ0. Θεωρείστε τις επόμενες δύο δυνάμεις: 

 F1 : Το βάρος του κιβωτίου. 

 F2: Τη συνολική δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση του κιβωτίου. 

Η τιμή της δύναμης F που ασκείται στο κιβώτιο είναι: 

(Α) ίση με την τιμή της δύναμης F1.  

(B) μεγαλύτερη από την τιμή της δύναμης F1. 

(Γ) ίση με τη τιμή της δύναμης F2. 

(Δ) μεγαλύτερη από την τιμή της δύναμης F2. 

(E) μεγαλύτερη από την  τιμή τόσο της F1 όσο και της F2. 

 

25. Τώρα σπρώχνετε το κιβώτιο στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο με μια σταθερή οριζόντια δύναμη 

που έχει διπλάσια τιμή από την F του προηγούμενου ερωτήματος. Το κιβώτιο τότε κινείται: 

(Α) με σταθερή ταχύτητα διπλάσια από την ταχύτητα υ0 του προηγούμενου ερωτήματος. 

(Β) με σταθερή ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα υ0 του προηγούμενου ερωτήματος, 

αλλά όχι διπλάσια. 
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(Γ) για λίγο με ταχύτητα  σταθερή μεγαλύτερη από την ταχύτητα υ0 του προηγούμενου 

ερωτήματος, που στη συνέχεια μειώνεται συνεχώς. 

(Δ) με μια συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα. 

(Ε) για λίγο με μια αυξανόμενη ταχύτητα και με σταθερή ταχύτητα στη συνέχεια. 

 

26. Μετά από κάποιο διάστημα που το σπρώχνετε, χάνετε την επαφή με το κιβώτιο και 

σταματάτε να ασκείται δύναμη σε αυτό. Το κιβώτιο τότε: 

(Α) αμέσως σταματάει. 

(Β) αμέσως αρχίζει να επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει. 

(Γ) συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

(Δ) συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα για λίγο και στη συνέχεια επιβραδύνεται μέχρι 

να σταματήσει. 

(Ε) συνεχίζει να κινείται με αυξανόμενη ταχύτητα για λίγο και στη συνέχεια επιβραδύνεται 

μέχρι να σταματήσει 

 

 

* * * 

 

Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες στην έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  Εικόνες από την πλατφόρμα υλοποίησης 

 

Εικόνα 5: To περιβάλλον της κυψέλης 

 

 

 

Εικόνα 6 To blog της κυψέλης στο οποίο γίνονταν οι αναρτήσεις των βίντεο 
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Εικόνα 7 Μαζί με το βίντεο επισημαίνεται η ημερομηνία του επόμενου μαθήματος 

 

 

 

Εικόνα 8: Το περιβάλλον δημιουργίας αντικειμένων h5p μέσα στην e-me 
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Εικόνα 9: Η λίστα με τα διαδραστικά video που δημιουργήθηκαν 

 

 

 

Εικόνα 10 Εισαγωγή ερωτήσεων στο video 

 

 




