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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δεκηνπξγία, ε πινπνίεζε θαη ε απνηίκεζε ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Δ' θαη Σ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ δεθαέμη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ  

δέθα εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έλαο θξηηηθφο θίινο- 

εηδηθφο ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ ΔμΑΔ- θαη πέληε καζεηέο, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε 

ζρνιείν ηεο Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο. Απφ ηνπο πέληε καζεηέο νη δχν θνηηνχζαλ  

ζηελ Δ' θαη νη ππφινηπνη ηξεηο ζηελ η' ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηαπξσκέλνπ ζην 

Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνηίκεζε ηνπ πιηθνχ, 

θαζψο θαη λα αμηνινγήζνπλ ην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, "Γίλε γηα κηα 

κέξα καέζηξνο", ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ 

Ρεζχκλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη κεηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξνάγεη ηε γλψζε 

κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε. Ζ παξνχζα έξεπλα απνβιέπεη ζηελ αλάιπζε ελφο λένπ 

πεξηβάιινληνο εθκάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζπλζήθεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ρσξν-επαίζζεησλ παηρληδηψλ. Σν ζπκπιεξσκαηηθφ 

πιηθφ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ίζσλ επθαηξηψλ πξνζδίδνληαο έλα 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζην ξφιν ηνπ καζεηή. ινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηέζεζαλ ζεηηθά 

ζρφιηα θαζψο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο απηνχ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Σέινο, ππνγξακκίδεηαη φηη ηα ζπκπεξάζκαηα έξρνληαη ζε αξκνλία κε ηηο αξρέο 

ηεο ΔμΑΔ θαη ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά 

χολικι ΕξΑΕ, ςυμπλθρωματικό υλικό, υμφωνικι Ορχιςτρα, κινθτι μάκθςθ, παιχνίδια 

επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ. 
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Abstract 

The goal of this research was the creation, the implementation as well as the  evaluation of 

complementary educational material for the teaching of the musical instruments of the 

symphonic orchestra to students of the 5th and 6th grade of Primary school. The total number 

of the participants was sixteen. To be more specific, ten teachers of music of primary 

education, a friend critic expert  in designing distance learning environments and five 

students of primary education, specifically two of the 5th and three of the 6th grade of the 

Stavromenos Primary School in Rethymno, Crete participated in the subject research. The 

participants, after studying the educational material, were asked to fill in questionnaires 

regarding the evaluation of the material, as well as to assess the augmented reality game “Be 

an orchestra conductor for a day”, during which they would participate in the Municipality 

Philharmonic of Rethymno municipality, a game of metacognitive evaluation which 

promotes knowledge through exploring. This research aims to analyze a new learning 

environment of the teaching process under the conditions of distance education and through 

the use of  space-sensory games. The complementary material has contributed to the growth 

of education with equal opportunities by a special dimension to the role of the students. All 

the participants have given their positive feedback as well as proposals for the improvement 

of the complementary educational material. Last but not least, it is underscored that the 

conclusions are in total compliance with the principles of distance education and the creation 

of educational material. 

 

 

Keywords 

e-learning, musical instruments, additional educational material, mobile learning, 

augmented reality games. 
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Δηζαγσγή 

 
Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο κέζα απφ ην πλεχκα ηεο πξννδεπηηθήο θαη παηδνθεληξηθήο 

εθπαίδεπζεο αξρίδεη λα εληζρχεη ηελ αληίιεςε φηη  ζε έλα ηδαληθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο νη ηέρλεο πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αγσγήο ηνπ παηδηνχ γηα 

ηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο (εξγή, 2003). 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη κηα επθαηξία κέζσ ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ 

Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο 

αγσγήο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ν ζθνπφο ηεο 

Μνπζηθήο Αγσγήο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα αηζζεηηθή 

απφιαπζε θαηά ηελ αθξφαζε, εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηαο απφ ηεο 

εθδειψζεηο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Ζ «παξαδνζηαθή» δηδαζθαιία βαζκηαία αθαλίδεηαη θαη ζηε ζέζε ηεο έξρεηαη έλα λέν 

κνληέιν κάζεζεο κε λένπο ζπληειεζηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα άικαηα 

εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο ε Δ.Π., είλαη πεξηζζφηεξν 

εξεπλεηηθά. Παξφια απηά πξφθεηηαη γηα ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ ξηδηθά 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

ηαπξσκέλνπ Ρεζχκλεο φπνπ κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ είλαη αιινεζλείο. 

Γηεξεπλήζεθαλ νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα φξγαλα ηεο ζπκθσληθήο 

νξρήζηξαο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ην δηαδξαζηηθφ Δ.Τ. "Μεγάιεο Οξρήζηξεο 

ζε ήρνπο θιαζηθνχο". Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Δ.Τ. έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

Γηεξεπλεηηθήο-Αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (Bruner,1961) κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη κνπζηθνχο φξνπο θαη σο εθ ηνχηνπ λα αλαθαιχςεη ηε γλψζε. 

Ζ έξεπλα ρσξίζηεθε ζε πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ 

νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ 

φξσλ. Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζπλαθψλ 

εξεπλψλ ρσξηζκέλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Πξσηνβάζκηα-Γεπηεξνβάζκηα-
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Σξηηνβάζκηα), μεθηλψληαο  απφ ηηο ζεσξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή εμ απνζηάζεσο κεζφδσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε  έσο  θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ΔμΑΔ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη 

ν ζθνπφο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαζψο θαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Αλαθέξεηαη  

θαη ηεθκεξηψλεηαη ε επηιερζείζα πξνζέγγηζε. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλά 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα κε βάζε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε έλα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη ε αλάδεημε πηπρψλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  3 

 

1. Η εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

1.1 Οξηζκνί θαη Φαξαθηεξηζηηθά ηεο  εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πιήζνο επηζηεκφλσλ έρνπλ αζρνιεζεί θαη έρνπλ κειεηήζεη ζε 

βάζνο ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ην παξφλ θεθάιαην ζα δνχκε νξηζκέλνπο απφ 

ηνπο επηθξαηέζηεξνπο νξηζκνχο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαθξίλνπλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηξία ρξφληα αξγφηεξα 

(1982) επήιζε ε παξαδνρή ηεο εγθπξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ηνπ φξνπ απφ ην Γηεζλέο 

πκβνχιην γηα ηελ Αλνηρηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (Ληνλαξάθεο, 2006). 

Σν 1983 ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθψλ Δπηζηεµψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ησλ 

Ζλσµέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Αµεξηθήο έδσζε ηελ δηθή ηνπ ελλνηνιφγεζε, ζχµθσλα µε ηελ 

νπνία «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε ππνβνεζνχµελε απφ ηα µέζα επηθνηλσλίαο 

εθπαίδεπζε (ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θαζέηεο 

βίληεν, ππνινγηζηέο, ηειεδηάζθεςε θαη άιια µέζα) µε µηθξή ή θαζφινπ δηαπξνζσπηθή ή 

ζε ηάμε επαθή κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφµελνπ».  

Ο Greenbergy (1998) ιέεη πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κία ζρεδηαζκέλε εθ 

ησλ πξνηέξσλ δηδαζθαιία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηψλ γηα λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο καζεηεπφκελνπο απφ απφζηαζε θαη έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο. 

χκθσλα κε ηε Βαζάια (2005) ν φξνο «εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε» 

ελλνηνινγείηαη σο ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ απφζηαζε ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα ηεο λέαο επνρήο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο. 

Σν 2005, ν Ληνλαξάθεο νξίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο «ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα πξνο κία επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο» ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία κηαο πην 

απαηηεηηθήο εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ε απηή ηε δηαδηθαζία, ν 
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καζεηήο έρεη ζχκκαρφ ηνπ ην εθπαηδεπηηθφ εμ απνζηάζεσο πιηθφ, ελψ ε αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζπλέβαιε ζηελ αικαηψδε αλάπηπμε 

απηήο ηεο κνξθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηαθαίλεηαη φηη ηνλ 21ν αηψλα ζα γλσξίζεη ηεξάζηηα 

αλάπηπμε, αθνχ «νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο αλαδεηνχλ επέιηθηεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ 

ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα "δηα βίνπ κάζεζε"» (Γθηφζνο, 2008). 

Ο Philip (2006) δίλεη ηελ δηθή ηνπ πξνζέγγηζε γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη 

ιέεη πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ θπζηθφ απνρσξηζκφ ηνπ καζεηή απφ ηνλ δάζθαιν θαη ηεο 

ρξήζεο κε ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηελ γεθχξσζε ηνπ απνρσξηζκνχ θαη ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο. 

πσο αλαθέξεη θαη ε Μαλνχζνπ (2019), ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη καζεηέο αλαθαηλίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο αδηαιείπησο θαη επηιέγνπλ ην λέν 

ηνπο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηα ζηελά ελλννχκελα φξηα  ηεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

ην ζπλέρεηα ζα δνχκε ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο φπσο 

απηά έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο. Γλσξίζκαηα πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη θαλεξψλνπλ ηνλ ξφιν ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σν 2001 ν Keegan αλαθέξεηαη ζε πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Σν πξψην είλαη ε ζρεδφλ ζε κφληκε βάζε θπζηθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηνλ εθπαηδεπηή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ είλαη έλα γλψξηζκα πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηελ 

ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Αθνινπζεί 

ην γλψξηζκα ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, ην εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Απηφο είλαη πνπ ζρεδηάδεη, πνπ νξγαλψλεη, πνπ πξνεηνηκάδεη ην 

ζρεηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ-

παξάγνληεο πνπ είλαη δηαθξηηνί απφ άιια πξνγξάκκαηα απηνεθπαίδεπζεο θαη ακηγψο 

πξνζσπηθήο κειέηεο. Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ηελ θχζε θαη ηελ ρξήζε ηερληθψλ 

κέζσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε έληππα είηε ειεθηξνληθά είηε αθφκα θαη 
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νπηηθναθνπζηηθά. Απηά ηα κέζα απνηεινχλ ηνλ θνξέα κεηαθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζπληζηνχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

εθπαηδεπηή. Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ θαίξηαο ζεκαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλαλ δηάινγν 

ππνζηεξηδφκελν κε ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. ην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηφ είραλ αλαθεξζεί λσξίηεξα θαη νη Garrison θαη Shale (1987). Οινθιεξψλνπκε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Keegan, εζηηάδνληαο ζηελ 

έλλνηα ηεο καζεζηαθήο νκάδαο θαη ηελ ρξήζε εμαηνκηθεπκέλσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο. 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε απνπζία ηνπο γίλεηαη κελ αηζζεηή, ρσξίο φκσο θαη λα 

απνθιείνληαη εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ νκαδηθψλ ζπλαληήζεσλ, είηε δηα 

δψζεο είηε κε ηα ηερλνινγηθά κέζα. 

Νσξίηεξα, νη Garrison θαη Shale (1987) αλαθέξζεθαλ ζε έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

είλαη ε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν κε ζηφρν ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο γηα ηνλ 

ηξφπν εθπαηδεπηηθήο ελέξγεηαο θαη πνξείαο  θαη ηελ ππνζηήξημε φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Ζ Μαλνχζνπ (2011) αλαθέξεηαη ζε έλα δίπηπρν βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία έγηλαλ αηζζεηά απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο θαη εμαθνινπζνχλ λα κειεηψληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηδαζθαιία απηή θαζ’ απηή θαη κε ηνλ εθπαηδεπφκελνο. 

πγθεθξηκέλα, ε δηδαζθαιία ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηνκίθεπζε θαη ν εθπαηδεπφκελνο 

απφ απηνλνκία. Ο ζπλδπαζκφο εμαηνκίθεπζεο θαη απηνλνκίαο δίλνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ηελ επθαηξία λα δηακνξθψλεη ηελ κειέηε ηνπ αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ πνπ 

ν ίδηνο λνκίδεη φηη είλαη θαηάιιεινο γηα θείλνλ. Με άιια ιφγηα δίλεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ν ίδηνο ηελ καζεζηαθή ηνπ πνξεία.   

Οινθιεξψλνληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο,  λα ζεκεηψζνπκε πσο ε θπζηθή 

απφζηαζε, ε επειημία, ηα ηερλνινγηθά κέζα, ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε 

ςεθηαθή αιιειεπίδξαζε θαη ε αηνκηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη έλλνηεο άξξεθηα 
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ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί άξξεθην ζθέινο ζηελ 

ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

1.1.1 Θεσξίεο ηεο Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ Αλνηρηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Θεσξίεο θαη ζρνιέο 

ζθέςεο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε. Πξνηνχ 

αλαθεξζνχκε ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

πξνγελέζηεξεο, φπσο απηέο ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηνλ Keegan (1986). 

Πξψηε είλαη ε ζεσξία Αλεμαξηεζίαο θαη Απηνλνκίαο, φπσο απηή εθπξνζσπήζεθε απφ 

ηνλ Charles Wedemeyer θαη απφ ηνλ Michael Moore. Ο Ακεξηθάλνο κειεηεηήο Charles 

Wedemeyer (1977), αθνχ εηζάγεη ηνλ φξν αλεμάξηεηεο ζπνπδέο, ηνλίδεη ηελ απηνλνκία, 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα (1981) δηαηχπσζε έμη 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αλεμάξηεησλ ζπνπδψλ, ζπλδένληαο 

δχν βαζηθέο έλλνηεο, ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο θαη ηεο απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Σν 

πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηεο κε ζπλχπαξμεο εθπαηδεπφκελνπ θαη εθπαηδεπηή. Σν 

δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ηεο κάζεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ έληππν ή άιιν κέζν. Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε 

δηδαζθαιία είλαη εμαηνκηθεπκέλε. Αθνινπζεί ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, φπνπ είλαη ε κάζεζε. Πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη, ηέινο, ν εθπαηδεπφκελνο είλαη εθείλνο 

πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πξφνδν ηνπ, εθφζνλ θαζνξίδεη ν ίδηνο ηνλ ξπζκφ ηεο κειέηεο 

ηνπ.  

Δπίζεο ην 1977 ν Moore αλαθεξφκελνο θαη εθείλνο ζηελ απηνλνκία, ππνζηήξημε φηη φρη 

κφλν απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, αιιά κάιηζηα ν 

βαζκφο ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ απζηεξφηεηαο πνπ είλαη δνκεκέλν ην πξφγξακκα 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα αλαθέξεηαη ζε έλα δίπηπρν πξνγξακκάησλ 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζέηνληαο σο δηαθξηηφ ζεκείν ηελ απηνλνκία ζε ζρέζε 

κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν. πγθεθξηκέλα, φηαλ ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ 

ζην επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπφκελν ηα ραξαθηεξίδεη απηφλνκα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, 

φπνπ δειαδή ζην επίθεληξν είλαη ν εθπαηδεπηήο ηα ραξαθηεξίδεη σο κε απηφλνκα.  
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Ζ δηακφξθσζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηξία θξηηήξηα- ηελ απηνλνκία ζηε ζηνρνζεζία, ζηελ 

επηινγή ηνπ ηξφπνπ κειέηεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο- αλ δειαδή θαζέλα απ’ απηά ηίζεληαη/ 

απνθαζίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ή απφ ηνλ εθπαηδεπηή. 

Αθνινπζεί ε ζεσξία πεξί βηνκεραλνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε βαζηθφηεξν εθπξφζσπν 

ηνλ Otto Peters Berlin (1971). Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεσξεηηθφο πξνζέγγηζε ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη θαη γλψζεηο θαη ζηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Σν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ ηελ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηαπηφρξνλα ζπλεηή ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.   

Σειεπηαία είλαη ε Θεσξία ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε θχξην εθθξαζηή 

ηνλ Börje Holmberg (1977). Πξνζεγγίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο κία 

θαηλνηνκηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ ππάξρεη θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ. Δπηπξνζζέησο ε πξσηνηππία ηεο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε επίβιεςε πινπνηνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ θαη δχλαηαη λα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα επίπεδα ζπνπδψλ. Χζηφζν, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζεσξεηηθφο επηθεληξψλεη ην επηζηεκνληθφ ηνπ γίγλεζζαη ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηαπηφρξνλα. Σνλίδεη ην ζέκα ηεο 

επηθνηλσλίαο, θαη κάιηζηα ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ππνζηεξίδνληαο πνπ νη 

εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε θηιηθφ, πξνζσπηθφ, 

ππνζηεξηθηηθφ χθνο θαη λα ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο. ζν κεγαιχηεξε ε ελζπλαίζζεζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή ηφζν ε κάζεζε 

ζα γίλεηαη κία επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζα θηλεηνπνηνχληαη 

αλάινγα (1995,2003). 

Αθνινπζνχλ νη πην ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ζεσξία ηεο Ηζνδπλακίαο, ε Θεσξία ηεο πλεξγαηηθήο Διεπζεξίαο θαη ε Θεσξία ηεο 

Πνιπκνξθηθήο Δθπαίδεπζεο. Θεσξίεο πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο θαη 

πξσηνπφξνπο- γηα ηελ επνρή ηνπο- ζεσξεηηθνχο. 

Ζ Θεσξία ηεο πλεξγαηηθήο Διεπζεξίαο δνκήζεθε απφ ηνλ ζεσξεηηθφ Morten Flate 

Paulsen (1992). χκθσλα κε ηνλ Paulsen, ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε αηνκηθή επειημία 
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θαη ειεπζεξία είλαη ζηνηρεία χςηζηεο ζεκαζίαο. Σα δσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επειημίαο 

είλαη ν ρξφλνο, ν ρψξνο, ν ξπζκφο, ην κέζν, ε πξφζβαζε θαη ην πεξηερφκελν. Σξεηο είλαη 

νη ππιψλεο ηεο Θεσξίαο ηεο πλεξγαηηθήο Διεπζεξίαο, ε εζεινληηθή αιιά ειθπζηηθή 

ζπκκεηνρή, ηα κέζα πνπ εληζρχνπλ ηελ αηνκηθή επειημία θαη ηα κέζα πνπ καγλεηίδνπλ 

κία θνηλφηεηα κάζεζεο (2012). πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ην 2012, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

επηθεληξψλεηαη ζε επθαηξίεο ελζάξξπλζεο ηφζν ηεο αηνκηθήο επειημίαο φζν θαη ηεο 

πξνηίκεζεο ζε κηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε επηδηψθεη λα 

πξνσζήζεη νξηζκέλα νθέιε απφ ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη άιια νθέιε απφ ηε 

ζπλεξγαζία ζε δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. Δπδνθηκεί ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία ζε δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο. 

Ο Michael Simonson ήηαλ ν ζεσξεηηθφο ηεο Θεσξίαο ηεο Ηζνδπλακίαο. Ηζνδπλακία κε 

ηελ έλλνηα φηη επεηδή νη εθπαηδεπφκελνη πξνέξρνληαη πάληα απφ δηαθνξεηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα, ν δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο (θαηάιιειε εθαξκνγή) 

πνπ λα δίλεη ηελ επθαηξία θαη ηελ δπλαηφηεηα  ίζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ θαζέλα. 

Τπνζηήξημε, κάιηζηα, πσο ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δχλαηαη λα αιιάμεη  ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνζεγγίδνπκε ηελ εθπαίδεπζε, αξθεί λα είλαη ηφζν άξηηα ζε φια ηεο ηα επίπεδα φζν 

θαη ε δηα δψζεο. 

Ο Ληνλαξάθεο ήηαλ εθείλνο πνπ ην 1998 κίιεζε γηα ηελ ζεσξία ηεο πνιπκνξθηθήο 

εθπαίδεπζεο. Σεο εθπαίδεπζεο, δειαδή, εθείλεο ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηηο αξρέο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα, θπζηθά, εμ απνζηάζεσο καζεζηαθφ πιαίζην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πνιπκνξθηθή ραξαθηεξίδεηαη ε εθπαίδεπζε φηαλ θαιχπηνληαη νη αξρέο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηα κέζα (έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, θ.ιπ.)-ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ- κε ηα νπνία επηδηψθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη δελ 

βαζίδνληαη πάληα ζε κία πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ πνιπκνξθηθφηεηα είλαη εθείλε πνπ 

επηηξέπεη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε λα ιεηηνπξγεί επέιηθηα θαη λα είλαη 

εππξνζάξκνζηε ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. πλδέεηαη κε ηελ κέγηζηε ειεπζεξία πνπ έρνπλ 

φινη νη εκπιεθφκελνη ζε ζρέζε κε ηα κέζα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο. 
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1.2 Σρνιηθή Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

ην παξφλ θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηε ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη πνηα 

είλαη εθείλα ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη νη εηδηθνί λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο. Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, φπσο  ππνζηεξίδεη ν 

Ληνλαξάθεο (1999), ε ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ δηαρσξίδεηαη, δελ 

δηαθνξνπνηείηαη, απφ ηελ δηα δψζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληηζέησο ε ζρνιηθή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζπκπιεξψλεη ηελ δηα δψζεο.  

Σν 2005 ε Βαζάιια αλαθεξφκελε ζηελ ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηεπθξηλίδεη 

πσο ην ζεκείν ζην νπνίν ππεξηεξεί σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ηζνηηκία. Πσο, 

δειαδή,  κέζα απ’ απηήλ ν θάζε εθπαηδεπφκελνο (αλεμαξηήησο ειηθίαο)- κε ζχκκαρν 

πάληα ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο- κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο κπνξεί ν ίδηνο λα θέξεη.  

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη κε ηηο 

κνξθέο πνπ απηή κπνξεί λα πάξεη, κπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε απηνδχλακα είηε 

ζπκπιεξσκαηηθά είηε ζπλδπαζηηθά. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη 

παξαθνινπζνχλ ηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ιακβάλνπλ ηίηιν ηζφηηκν 

κε θείλνπο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο ηεο δηα δψζεο θνίηεζεο. Απηφ πνπ είλαη 

απαξαίηεην θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο αλνηρηήο 

εθπαίδεπζεο, είλαη φηη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζρνιείσλ (Βαζζάια 2005). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη πξνζζεηηθά κε ην παξαδνζηαθφ 

ζχζηεκα. Μπνξεί λα αθνξά κεκνλσκέλα καζήκαηα, ζρνιηθά δίθηπα (φπσο ην my 

school), θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα (φπσο ην «ΟΓΤΔΑ), ζπλεξγαζίεο ηνπηθνχ, εζληθνχ 

ή θαη δηεζλνχο επηπέδνπ, πάλσ ζε θάπνηα θνηλή ζεκαηηθή ελφηεηα (Αλαζηαζηάδεο, 2017). 

Σέινο, ε ζπλδπαζηηθή ή κεηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αθνξά ην ηαίξηαζκα εμ 

απνζηάζεσο θαη δηα δψζεο εθπαίδεπζεο (Βαζζάια 2005· Μηκίλνπ 2012). 

ζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ην δηδαθηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα πνηθίιεη. Μπνξεί λα είλαη έληππν ή λα έρεη νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο (νπηηθναθνπζηηθφ θαη ςεθηαθφ πιηθφ, 
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ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο καζεκάησλ, ςεθηαθφ θείκελν θ.α.) (Βαζάια, 

2005· Βαζάια, 2006). ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο. Έλαο απ’ απηνχο είλαη νη αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ (Κφθθνο, 

1998), εθφζνλ έρνπκε πεη πσο ε ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ αθνξά κφλν 

αλήιηθνπο καζεηέο, θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη εππξνζάξκνζην ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη αλήιηθνη καζεηέο (Βαζάια, 2005· Βαζάια, 2006). Ζ ζχληαμε ηνπ ελ 

ιφγσ πιηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ζπγγξαθείο (Μαηξαιήο, Λπθνπξγηψηεο, 1998), γεγνλφο πνπ επηβεβαίσζε 

κέζα απφ ηελ έξεπλά ηεο ε Rice (2009). Μέζα απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, νπνίνη είραλ αζρνιεζεί κε ηελ ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

ζέηνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίαο.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή καο έξεπλα πεξί ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο αμίδεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη θαη εδψ βαξχλνπζα ζεκαζία έρνπλ ηα 

ηερλνινγηθά κέζα, ηα νπνία φζν πεξηζζφηεξν εχρξεζηα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη  

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Δπίζεο πσο απαξαίηεην 

ζηνηρείν είλαη ε δφκεζή ηεο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σέινο, πσο ε ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αθνξά 

άηνκα/εθπαηδεπφκελνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη είλαη απνπιαηζησκέλε απφ θάζε είδνπο 

δηαθξίζεηο. 

 

1.2.1 Απηνδύλακε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

Αθνχ είδακε ηελ ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε κία 

απφ ηηο πηπρέο ηεο, ηελ απηνδχλακε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Θα δνχκε πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

ειιεληθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Να ζεκεησζεί πσο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο δελ έρνπλ αθφκα ζρεδηαζηεί πξνγξάκκαηα απηφλνκεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (Μηκίλνπ&πάλαθα, 2013). 

  Ζ Απηνδχλακε ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεη νινθιεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη  πιήξσο αλαγλσξηζκέλα θαη ηαπηφζεκα κε ην ζπκβαηηθφ 
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ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπο έγθεηηαη  ζην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ζρεδηάδεη θαη ηεο επηθνηλσλίαο. ηαλ ε Απηνδχλακε ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν  (ηειεζπλαληήζεηο ζχγρξνλεο ή 

αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο), ηφηε κηιάκε γηα εηθνληθά ζρνιεία (Μίκηλνπ&παλαθά, 2013).  

Οη καζεηεπφκελνη παξαθνινπζνχλ, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ιακβάλνπλ ηίηιν ηζφηηκν κε 

εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο ηεο δηα δψζεο θνίηεζεο. ηνλ ζρεδηαζκφ ηνλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνγξάκκαηα 

ησλ ζπκβαηηθψλ ζρνιείσλ (Βαζάια, 2005). 

Έλα απφ ηα Δμ Απνζηάζεσο ρνιηθά Πξνγξάκκαηα είλαη ην "e-omogeneia". Μέζσ 

απηνχ έξρνληαη ζε επηθνηλσλία νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηνπο Έιιελεο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε  

(Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

Σν θνηλνηηθφ πξφγξακκα «ΧΚΡΑΣΖ» απαξηζκεί 30 επξσπατθέο ρψξεο-κέιε θαη 

επηδίσμή ηνπ είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε γισζζνκάζεηα θαη λα 

ελζαξξχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία (Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

Σν δηεζλέο πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα GLOBE μεθίλεζε ζηηο 22 Απξηιίνπ 1994 κε 

ζπκκεηνρή 100 ρσξψλ θαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο είλαη φρη κφλν λα 

εληζρπζεί ε δηεζλήο επηθνηλσλία ησλ καζεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη 

λα εληζρπζεί ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο λέαο γεληάο (Μίκηλνπ&παλαθά, 

2013). 

Σν πηινηηθφ πξφγξακκα e-Hermes είρε δηεηή δηάξθεηα (1997-1999) θαη αλαπηχρζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  SOCRATES  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Γξάζε ODL). ηφρνο ηνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζεκαηηθφ άμνλα ην 

πεξηβάιινλ (Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

Σν πξφγξακκα «Οδπζζέαο», αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, θαη  πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε ηεο 
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γισζζηθήο δεμηφηεηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ θνηλσληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

θαη λα εμππεξεηνχληαη κε επάξθεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Μίκηλνπ&παλαθά, 

2013). 

Σα πξνγξάκκαηα «Σειέκαρνο Η» θαη «Σειέκαρνο ΗΗ» νινθιεξψζεθαλ ην 2001 θαη 

πεξηειάκβαλαλ ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, 

ππνζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ζε 69 κηθξέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εμαζθαιίδνληαο 

δηθηπαθή ζχλδεζε θαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππήξρε Internet provider (Μίκηλνπ&παλαθά, 

2013). 

Σν πξφγξακκα TRENDS νινθιεξψζεθε ην 1998. Απνζθνπoχζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ παξνρή ελδνζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δηθηχσλ ηειεκαηηθήο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ δεκηνπξγήζεθαλ έμη επηκνξθσηηθά 

θέληξα, έλα ζε θάζε κία απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

ηελ πηινηηθή θάζε ηνπ έξγνπ, ζε θαζέλα απφ ηα επηκνξθσηηθά θέληξα ζπλδέζεθαλ 20 

ζρνιεία, ζπλνιηθά 120 επξσπατθά ζρνιεία θαη 400 θαζεγεηέο απφ θάζε κηα απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, δει. έλα ζχλνιν 2.400 εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε 

επηκνξθψζεθαλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

Οη εθαξκνγέο ηνπ «Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ» ζην δηαρεηξηζηηθφ ηνκέα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αζχγρξνλε κάζεζε σο «αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε», φπνπ βέβαηα ε 

πξφνδνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή, εζεινληηθή δπλαηφηεηα θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

λα δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθά καζήκαηα (Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

Ο Οδπζζέαο θαη «Ζ Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην χγρξνλν ρνιείν» 

πινπνηείηαη εδψ θαη 20 ρξφληα απφ ην Δξγαζηήξην Πξνεγκέλσλ θαη Μαζεζηαθψλ 

Σερλνινγηψλ ζηε Γηα Βίνπ θαη εμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη ζ’απηφ εληάρζεθε θαη ην πξφγξακκα «Σαμίδη ζηε Μεζφγεην κε ηνλ θαπεηάλ Ο» 

(Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 
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Σν «Σειεγπκλάζην ζηελ Φέξηκν», ιεηηνχξγεζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 κε 

εηδηθφ εμνπιηζκφ ηειεκάζεζεο. 

Σν πξφγξακκα «ΗΠΠΟΓΑΜΟ» έρεη σο ζηφρνπο ηνπ ηελ ελζάξξπλζε ηνπ βαζκνχ 

επηθνηλσλίαο (κε ειεθηξνληθφ ηξφπν) ησλ θαζεγεηψλ κε επηζηήκνλεο/ εκπεηξνγλψκνλεο 

ελφο ηνκέα θαη κε επηζηήκνλεο - εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηελ αλάπηπμε ελφο (ειεθηξνληθνχ) βήκαηνο (forum) ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 

εκπεηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ 

(Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

Σν πξφγξακκα «ΥΔΓΗΑ», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ, απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα 

εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ ηνπ Αηγαίνπ. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ηα ζρνιεία ζπλδέζεθαλ κε 

ην Internet δεκηνπξγψληαο έλα δηθηπαθφ ηζηφ ν νπνίνο επέηξεςε ηελ επηθνηλσλία αθ’'- 

ελφο κεηαμχ ηνπο αθ’'-εηέξνπ κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ κέζα απφ ηελ ππνδνκή θαη ηελ ηερλνγλσζία λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε 

εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζζεί ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο ζηα λεζηά απηά θαη λα κεησζεί ν βαζκφο απνκφλσζήο ηνπο 

(Μίκηλνπ&παλαθά, 2013). 

 

1.2.2 Σπκπιεξσκαηηθή Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ε νπνία ηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Μάιηζηα, φπσο 

πξνέθπςε απφ έξεπλα ησλ θνπιαξίδνπ, Μαπξνεηδή (2016), φηαλ ε ζπκβαηηθή 

δηδαζθαιία εληζρχεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε πξνγξάκκαηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα είλαη επεξγεηηθά γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. ε θάζε πεξίπησζε κηιάκε γηα εθπαίδεπζε ίζσλ επθαηξηψλ, αθνχ κέζσ 

απηήο θάζε καζεηεπφκελνο δελ απνθφπηεη ηνλ νκθάιην ιψξν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θαη ηελ γλψζε. 

πσο αλαθέξνπλ νη Μαλνχζνπ (2004) θαη Βαζάια (2007) φηαλ κηιάκε γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ελλννχκε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηέο βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθή 

θαη ρξνληθή απφζηαζε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα πνιινχο ιφγνπο- νη καζεηέο 

κπνξεί λα πεξλάλε κία πεξηπέηεηα πγείαο, λα είλαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, λα κεηαθνκίδνπλ ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληά ζε άιιε πφιε ή αθφκα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο  παλδεκίαο, φπσο απηή πνπ πεξλάεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο φινο ν θφζκνο 

(Covid 19). 

Οη Bodzin & Beerer (2003), αλαθεξφκελνη ζηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ 

ιφγσ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππνγξακκίδνπλ πσο είλαη βαζηζκέλα ζηηο αξρέο ηνπ 

επνηθνδνκηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ. Οη αξρέο απηέο δηέπνληαη απφ ηξία 

νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, ηνλίδνπλ ηνλ πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γεχηεξνλ, ηνπνζεηνχλ ηελ αλάδεημε ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο 

ζηε βάζε ησλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο. Σέινο, αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ ξφιν ζηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. πσο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ νη 

McLoughlin & Lee (2008) ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη εθείλα πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ έθθξαζε, ηνλ ζρνιηαζκφ θαη ηελ θξηηηθή απνδνρή απφςεσλ θαη ηδεψλ, ηε δηαρείξηζε 

θαη αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο 

κάζεζεο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε πσο φηαλ κηιάκε γηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ελλννχκε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

πνπ φρη κφλν ζα εμππεξεηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζην κέγηζην, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα είλαη απφιπηα αζθαιή ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπο. Γη’ απηφ, άιισζηε, ηα 

νλνκάδνπκε Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη Μάζεζεο (Λχρλνπ, 2017). Σέηνηα 

πεξηβάιινληα είλαη γηα παξάδεηγκα ην edmondo, ην moodle, ην kahoot, ην e-twinning 

θ.α. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηεο αξρέο, νη νπνίεο ζα ζπληείλνπλ ζηελ 
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κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Οπσζδήπνηε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε νκάδα-

ζηφρνο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Σν εμ απνζηάζεσο  

πεξηβάιινλ κάζεζεο ζα πξέπεη έρεη μεθάζαξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη λα εζηηάδεη ζε 

θαζνξηζκέλα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

παξαλνήζεηο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ, γηα λα εληζρπζεί θαη ε  ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ια ηα πξναλαθεξζέληα ζα 

πξέπεη λα είλαη ηφζν άξηηα ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεηαη 

ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζ’ φιε ηελ πνξεία κάζεζεο (Αλαζηαζηάδεο, 

παληηδάθεο, 2013).  

Πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρεη γίλεη 

πεξηζηαζηαθά απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απηφλνκεο πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην 

εξεπλεηηθψλ δηαηξηβψλ. Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ζπκπιεξσκαηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πινπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

θαη ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ (Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ). 

"Οκάδα-ζηφρνο" ήηαλ νη νκνγελείο καζεηέο θαη ν ζηφρνο ήηαλ λα εληζρπζεί θαη λα 

αλαβαζκηζηεί ε ειιελνκάζεηα ησλ νκνγελψλ καζεηψλ (Αλαζηαζηάδεο, 2014). Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο, απ΄ ηελ κεξηά ηνπ, πξνρψξεζε ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην Παλειιήλην Φεθηαθφ 

Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ. Σν Φσηφδεληξν, κε άιια ιφγηα, είλαη ν Δζληθφο 

πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Απνηειεί ηελ θεληξηθή e-ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ 

ελνπνηεκέλε αλαδήηεζε θαη δηάζεζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα ζρνιεία 

(θνπιαξίδνπ, Μαπξνεηδήο, 2016). 

Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

νθείινπκε λα ζπλνςίζνπκε ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνζθέξεη, θαζψο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δελ παξαγθσλίδεηαη θαλέλαο εθπαηδεπφκελνο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

φηαλ δηάθνξνη ιφγνη δελ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε θπζηθή-δηα δψζεο- παξαθνινχζεζε 

ησλ καζεκάησλ. Σέινο, ε θηιηθφηεηα θαη ε επρξεζηία ηεο είλαη ηέηνηα πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί αθφκα θαη ζε καζεηέο λεπηαθήο ειηθίαο (Βέξγνπ, Μνπδάθεο, 2016). 
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1.2.3 Μηθηή Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ κηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Θα 

δνχκε ην ελλνηνινγηθφ ηεο πιαίζην, ηηο δηαζηάζεηο ηεο, ηελ κέζνδν πνπ νδεγεί ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Μπζηαθίδε & Σζάθσλα (2012), φηαλ κηιάκε γηα µηθηή µάζεζε 

αλαθεξφκαζηε ζε ζπλδπαζµφ εηεξνγελψλ µαζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Με άιια ιφγηα 

νη παξαδνζηαθέο µέζνδνη, φπσο ε πξνζσπηθή επαθή θαη επηθνηλσλία εληφο µηαο 

αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ζπλδπάδνληαη µε λεφηεξεο µεζφδνπο παξάδνζεο θαη ελεξγή 

µαζεζηαθή ζπµµεηνρή, φπσο είλαη ε επηθνηλσλία ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα µάζεζεο. Ζ 

µηθηή µάζεζε ζηεξίδεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ ζχγρξνλε θαη ζηελ αζχγρξνλε δηδαζθαιία 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνζαξµνδφµελε επαθή µε ηνλ θάζε ζπµµεηέρνληα, ηελ ελεξγή αιιειεπίδξαζε µεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ελψ ηδηαίηεξν είλαη ην φθεινο απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηδηφξξπζκεο 

ζπµµεηνρήο. Μέζα απφ ηελ µηθηή µάζεζε αλαβαζµίδεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερλνινγηψλ, αιιά – επξχηεξα - θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ, απφ ην θιαζηθφ 

µνληέιν ηεο ππνζηεξηθηηθήο δνµήο θαη δηαρείξηζεο ζε ηζφηηµν πεξηβάιινλ ελεξγεηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εµπιεθνµέλσλ θνξέσλ.  

Ο Αλαζηαζηάδεο (2008) αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κηθηήο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηφρνπ, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ ζπλδπαζκφ, ή/θαη ηελ αλάκεημε, δηάθνξσλ 

κνξθψλ δηθηπαθήο ηερλνινγίαο. Ζ δεχηεξε  αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ ζεηηθνχ 

καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο, είηε γίλεηαη είηε δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο δηδαθηηθήο 

ηερλνινγίαο, κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Αθνινπζεί ε δηάζηαζε πνπ αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ νπνηνπδήπνηε είδνπο δηδαθηηθήο 

ηερλνινγίαο κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία.  Σέινο, ε ηέηαξηε δηάζηαζε έρεη 

λα θάλεη κε ηνλ ζπλδπαζκφ, ή/θαη ηελ αλάκεημε ηεο δηδαθηηθήο ηερλνινγίαο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Driscoll, 2002). 

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Valiathan (2002) θαη Rosbottom (2001) δελ ππάξρεη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο κε ζαθείο θαη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο πνπ λα εγγπάηαη ηελ 
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κάζεζε ζηε κηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Έηζη νη Dziuban, Hartman θαη Moskal 

(2004) ζπλεγνξνχλ ζε έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ, νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ζε κία άξηηα 

νξγαλσκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Οη παξάγνληεο απηνί πεξηέρνπλ έλα δηδαθηηθφ 

κνληέιν, ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε εθπαηδεπηηθή ζεσξία, πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

κεραληζκνχο δηακνξθσηηθήο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο. 

Σα κηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ζπλαληάκε ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή αξέλα 

είλαη αξθεηά. πλδπάδνπλ  ηελ ηειεδηάζθεςε, ηηο ηερλνινγίεο αζχγρξνλεο κεηάδνζεο θαη 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (web 2.0, ΟΓΤΔΑ, Φσηφδεληξν) κε ηελ πξφζσπν κε 

πξφζσπν επαθή. Δπηπξνζζέησο, δελ ιείπνπλ νη ελδηαθέξνπζεο πξνζπάζεηεο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο αμηνπνηνχληαη ε αζχγρξνλε πιαηθφξκα Open eClass, νη αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο 

πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο, ην πεξηβάιινλ ζχγρξνλεο κεηάδνζεο e-presence 

πνπ αλαπηχρηεθε απφ ην Δ.Γ.Δ.Σ,  ην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ ηειεδηάζθεςεο ηεο 

GUNET, φπσο επίζεο  θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Αλαζηαζηάδεο, 2014). 

Μηα άιιε κνξθή ηεο κηθηήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζπλαληάκε ζηε ζχλδεζε ηνπ 

Web-based εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία. Ο 

εθπαηδεπηήο, δειαδή, πξαγκαηνπνηεί ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη  δίλεη θαηάιιειεο 

επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο  γηα ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ, ην νπνίν πξέπεη λα ππνζηεί 

επεμεξγαζία απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Έπεηηα εθείλνη δνπιεχνπλ κφλνη (ζην δηθφ ηνπο 

ρψξν). ε επφκελε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλάληεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

θαη εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά(Αιηβίδνο· Απφζηνινο· Βαζίιεηνο· 2015).  

πλνςίδνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηελ κηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη άμην ιφγνπ 

λα ηνληζηεί πσο ην ηζρπξφ ηεο πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξνχλ νη εκπιεθφκελνη λα 

ζπλδπάζνπλ πξνο φθεινο ηνπο φια εθείλα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο 

κε εθείλα ηεο εμ απνζηάζεσο. Χο εθ ηνχηνπ ν ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα  δηακνξθψζεη ηηο ζπλζήθεο κηαο νινθιεξσκέλεο 

επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο (Αλαζηαζηάδεο 2007). 
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1.3 Γηδαθηηθέο Μέζνδνη 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ επηιέγνληαη 

θάζε θνξά λα αθνινπζεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

εζηηάζνπκε ζηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηηκψληαη πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηεί θαη λα 

κεηαδνζεί ε γλψζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ καζεηή. Δλαιιαθηηθά αληί γηα «κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο» ή γηα «κνξθή δηδαζθαιίαο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη φξνη 

«δηδαθηηθφ κνληέιν» ή «δηδαθηηθφ πξφηππν». ε θάζε πεξίπησζε ελλννχκε ηνλ 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πνπ επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο λα κεηαιακπαδεχζεη ηε γλψζε ζην 

καζεηηθφ ηνπ θνηλφ. 

Ζ δηάιεμε ή εηζήγεζε ή παξάδνζε, είλαη κία κεησπηθή δηδαθηηθή κέζνδνο. 

Τπνγξακκίδνπκε πσο κε ηνλ φξν κεησπηθή ελλνείηαη ε κέζνδνο εθείλε θαηά ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο παξνπζηάδεη ην 

κάζεκα. Καηά ηελ δηάιεμε, ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο παξαδίδεη ην κάζεκα 

«κνλνινγψληαο» θαη νη καζεηέο ηνλ αθνχλ-πξνζέρνπλ- ρσξίο λα ηνλ δηαθφπηνπλ. 

Οξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη πσο γηα έλαλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ ε 

πξνεηνηκαζία ηεο είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο θαη εμππεξεηεί γηα ηελ εξκελεία ελφο 

θαηλνκέλνπ. ηνλ αληίπνδα είλαη ε έιιεηςε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη 

έηζη ν εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί αλ θαη θαηά πφζνλ νη καζεηέο έρνπλ 

θαηαλνήζεη. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο εληάζζεηαη θαη ζηε 

δαζθαινθεληξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο (Φξπδάθε, 2009·Πεγηάθε, 2004· Καςάιεο & 

Νεκά, 2008· G. Petty, 1993· H. Gudjons, 1998). 

Ζ δηάιεμε ή εηζήγεζε κεηαηξέπεηαη ζε κία άιιε κεησπηθή δηδαθηηθή κέζνδνο, ηελ 

παξνπζίαζε, φηαλ ζηελ δηάιεμε ρξεζηκνπνηεζνχλ πξννξγαλσηηθά ή νξγαλσηηθά 

ζηεξίγκαηα κάζεζεο. Σα νξγαλσηηθά ζηεξίγκαηα κάζεζεο είλαη νπζηαζηηθά ε 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ καζεηή, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

απνηειεί θαη ηελ αθφξκεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηε λέα γλψζε. Αλάινγα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ ελ ιφγσ ελεξγνπνίεζε, ε παξνπζίαζε ζα πάξεη είηε ηελ 

κνξθή ηεο αθήγεζεο (εμηζηφξεζε θαη αλάιπζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή θαληαζηηθψλ 
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ηζηνξηψλ), είηε ηεο πεξηγξαθήο (αλαθνξά ζε πξφζσπα, θαηαζηάζεηο θαη αληηθείκελα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο) είηε ηεο επεμήγεζεο (ρξήζε νηθείσλ ελλνηψλ θαη 

ζηνηρείσλ) (Πεγηάθε, 2004). 

Ζ δηάιεμε ή εηζήγεζε κπνξεί επίζεο λα κεηαηξαπεί ζηε δηδαθηηθή κέζνδν ηεο επίδεημεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίδεημεο ν εθπαηδεπηηθφο εθηφο απφ ηελ δηάιεμε πξνζζέηεη ζηελ 

παξάδνζή ηνπ ηηο επηκέξνπο ςπρνθηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί 

καζεζηαθή ηέξςε ζηνπο καζεηέο αθνχ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε αηζζεζηνθηλεηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε καζήκαηα πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πξψηα λα δείμεη ζηνπο καζεηέο θάηη, φπσο έλα πείξακα (επίδεημε 

θπζηθψλ δεμηνηήησλ), έλαλ ρνξφ, κία άζθεζε ζηε γπκλαζηηθή ή αθφκα θαη πψο 

αλαιχεηαη κία ζεσξία (επίδεημε πλεπκαηηθψλ δεμηνηήησλ) (Πεγηάθε, 2004).  

Ο ειεχζεξνο δηάινγνο ή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο είλαη 

κία άιιε κνξθή δηδαζθαιίαο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, δηαθνξνπνηεκέλε αξθεηά απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο.  Οη καζεηέο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή, δελ είλαη απιά έλα καζεηηθφ 

αθξναηήξην, θαη απαηηεί αξθεηή πξνεηνηκαζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ δηάινγν δσληαλφ, ελδηαθέξσλ θαη ζην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, ηεξψληαο θαη δηδάζθνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο αξρέο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ (Φξπδάθε, 2009· Καςάιεο & Νεκά, 2008).  

Ο ειεχζεξνο δηάινγνο νδεγείηαη ζηελ εξσηεκαηηθή δηδαθηηθή κέζνδν ηεο καηεπηηθήο, 

θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κε εμαηξεηηθή δηδαθηηθή καεζηξία πξνζπαζεί λα 

αλαζχξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη κέζα απφ ηελ ινγηθή 

επεμεξγαζία ηνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηακνξθψζεη ηέηνηεο εξσηήζεηο πξνο 

ηνπο καζεηέο ηνπ, νη νπνίεο ζα πξνζαλαηνιίδνληαη εμειηθηηθά ζηελ ζηαδηαθή αλαθάιπςε 

ηεο λέαο γλψζεο ηνπο (Πεγηάθε, 2004).  

Σα παξαπάλσ κεηνπζηψλνληαη ζε ζηξνγγπιφ ηξαπέδη, φηαλ νη καζεηέο έρνπλ 

πξνεηνηκάζεη, εξεπλήζεη (κε ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θ.ιπ), ζπδεηήζεη 

κεηαμχ ηνπο έλα ζέκα θαη ην παξνπζηάδνπλ κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Πεγηάθε, 2004). 
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Ζ ηδενζχειια έρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηηο θαξδηέο ησλ καζεηψλ, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα εθθξάζνπλ κέζα ζε κία κε δχν, ζπλήζσο, ιέμεηο φ,ηη ηνπο δεζκεχεη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηελ «εμσζηξέθεηα» ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζηνλ πίλαθα (ελλνηνινγηθφο ράξηεο) θαη ζηε ζπλέρεηα αξρίδεη ν δηάινγνο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαδπζεί ε λέα γλψζε. πλήζσο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ 

αθνινπζείηαη έπεηηα απφ κία αθφξκεζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- γηα παξάδεηγκα 

κεηά ηελ αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Σν ζεκαληηθφ απηνχ ηνπ είδνπο 

δηδαζθαιίαο είλαη φηη λαη κελ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, αιιά επηδηψθεηαη ε 

απζφξκεηε έθθξαζε ησλ καζεηψλ ηνπ, νη νπνίνη δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηελ ινγνθξηζία 

κηαο θαη θηλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ζπλεηξκνχ  (Φξπδάθε, 2009· Πεγηάθε, 

2004). 

Ζ κέζνδνο ζρεδίσλ δξάζεο (project) απνηειεί κία κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ έρεη 

ζπδεηεζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη ζηνλ καζεηηθφ ηνπ 

πιεζπζκφ κία ζεηξά απφ ζέκαηα θαη εθείλνη δηαιέγνπλ πνην ζα επεμεξγαζηνχλ θαηά 

κφλαο ή ζε νκάδεο. ηαλ ην ζρέδην δξάζεο γίλεη νκαδηθφ, ηφηε επηβάιιεηαη λα γίλεη θαη 

έλαο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα αλαηξέρνπλ ζε δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο (δηαδίθηπν, 

βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο, θχζε, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ), ζπιιέγνπλ πιηθφ, ην κειεηνχλ, 

ην αλαιχνπλ θαη γξάθνπλ ηελ δηθή ηνπο «έθζεζε». Ζ «έθζεζε» απηή, ην ηειηθφ πξντφλ, 

κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή άικπνπκ, θαηαζθεπήο, δεκνζίεπζεο, αλζνινγίαο θ.ιπ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο εδψ έρεη έλαλ δηαθνξνπνηεκέλν θαη πνιιαπιφ ξφιν, αθνχ έρεη έλαλ 

γεληθφ θαζνδεγεηηθφ ξφιν (Φξπδάθε, 2009·Πεγηάθε, 1998). 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κπνξνχκε λα ηηο 

θαηαηάμνπκε ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. ηε κία θαηεγνξία ηνπνζεηνχκε εθείλεο  πνπ 

ζέινπλ ηνλ καζεηή παζεηηθφ δέθηε θαη απαζή ζπκκεηέρνληα. ηελ άιιε, ν καζεηήο 

απηελεξγεί, κνρζεί γηα ηε γλψζε θαη καζαίλεη λα «δνπιεχεη». ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, 

δεδνκέλνπ φηη ε ζρνιηθή ηάμε είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε 

φηη ηέιεηα δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ λα είλαη θαζνιηθά απνδεθηή απφ έλα καζεηηθφ 

πιεζπζκφ δελ πθίζηαηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο πνπ ζα θξίλεη θαη ζα θαηαιήμεη 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  21 

 

πνηα κέζνδνο, ή πνηνο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ, ηαηξηάδεη θάζε θνξά ζηνλ καζεηηθφ ηνπ 

πιεζπζκφ.  

1.4  Τα ρσξν-επαίζζεηα παηρλίδηα 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο παηρληδηνπνίεζεο, ή gamification, 

φπσο έρεη θαζηεξσζεί λα ιέγεηαη δηεζλψο. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε ζχγρπζε πνπ θακηά 

θνξά παξαηεξείηαη κεηαμχ παηρληδνπνίεζεο θαη ρξήζε παηρληδηψλ, ηα νπνία έρνπλ σο 

θχξην θαη κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ ηέξςε ησλ ρξεζηψλ. Ζ παηρληδνπνίεζε ρξεζηκνπνηεί 

κεραληζκνχο θαη ζηνηρεία παηρληδηνχ, φκσο ν ζεκειηψδεο ηεο ζηφρνο είλαη θαζαξά 

εθπαηδεπηηθήο θχζεο. Με άιια ιφγηα, ν θπζηθφο θφζκνο ελνπνηείηαη κε ηνλ ςεθηαθφ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν-κε ηελ δσηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Κάπνηα απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παηρληδνπνίεζε είλαη 

ην classDojo, ην ClassCraft, ην Kahoot, ην Quizizz, ην Socrative, ην Duolingo θαη ην 

BuzzMath. 

Ο φξνο gamification είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο απήρεζήο ηνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί. Σν 2014 νη Koivisto & Hamari  επεζήκαλαλ φηη ε 

παηρληδνπνίεζε είρε πξνηαζεί σο ε ιχζε γηα ηελ εκπινθή αλζξψπσλ ζε αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ηελ άζθεζε, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

παηρληδνπνίεζε, κε απηή ηελ έλλνηα, έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ πξνψζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Με άιια ιφγηα, ε ρξήζε 

κεραληζκψλ θαη ζηνηρείσλ παηρληδηνχ ζε πεξηερφκελν πνπ δελ απνηειεί παηρλίδη 

(Deterding, Dixon, Khaled & Nacke 2011). Πξφθεηηαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή ρξήζεο 

ζηνηρείσλ παηρληδηνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο. Σελ ίδηα ρξνληά νη 

Zichermann & Cunningham κίιεζαλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ παηρληδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ νη ρξήζηεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

Γηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο λνεκαηνδφηεζε έδσζαλ ζηνλ φξν ηεο παηρληδνπνίεζεο 

θάπνηνη άιινη κειεηεηέο. πγθεθξηκέλα, ηελ πξνζέγγηζαλ απφ ηελ ηερλνινγηθή ηεο θχζε 

θαη είπαλ πσο εθφζνλ νη καζεηέο-ρξήζηεο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα 

(laptops, smartphones, tablets θ.ιπ.) ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηδξάζνπλ ακνηβαία 
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κε άιινπο ρξήζηεο θαη κε εηθνληθά ζηνηρεία (ςεθηαθά αληηθείκελα), ηα νπνία κε ηελ 

ζεηξά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν (Dunleavy, 2014· Enyedy et al., 2015· 

Broll et al. , 2008). 

Σα παηρλίδηα ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πιαηζηψλνληαη γχξσ απφ ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά. Έρνπλ βχζηζε, κε ηελ έλλνηα πνπ ν καζεηήο-ρξήζηεο κεηαβαίλεη απφ 

ηνλ πξαγκαηηθφ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Δίλαη παληαρνχ παξφληα, κε ηελ έλλνηα φηη 

ηέηνηνπο είδνπο παηρλίδηα κπνξνχλ λα είλαη εμίζνπ ρξήζηκα θαη επσθειή ζε πνιιαπιά 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηέινο, ηα ραξαθηεξίδεη ε πνιιαπιφηεηα. Γειαδή, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνιινχο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα (Broll et al. , 2008). 

Πξνηνχ θηηαρηεί κία ηέηνηνπ είδνπο παηρληδνπνηεκέλε εθαξκνγή ν θαηαζθεπαζηήο 

πξέπεη λα ζέζεη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ (ελ δπλάκεη) ρξεζηψλ. Έλα απφ απηά ηα θίλεηξα είλαη νη πφληνη πνπ 

καδεχνπλ νη ρξήζηεο, σο επηβξάβεπζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηεο ζπλέπεηάο ηνπο ζην 

παηρλίδη (Kumar & Khurana, 2012).  Σα δηαβαζκηζκέλα επίπεδα, πξνζθέξνπλ ζηνλ 

ρξήζηε κεγάιε εζηθή ηθαλνπνίεζε, θαζψο φζν αλεβαίλεη επίπεδν ηφζν ληψζεη φζν 

πξννδεχεη (Raphael, 2015). Άιια θίλεηξα κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα δηαθξηηηθά 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηελ κνξθή ηεο θνλθάξδαο ή ηεο θνξδέιαο θ.ιπ. θαη απηφ θξαηάεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηρηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ακείσην, παξαθηλνχληαη γηα επηπιένλ 

εξγαζίεο θαη ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηρηψλ Απηά δίδνληαη ζηνπο παίρηεο 

θάζε θνξά πνπ ζα θέξνπο εηο πέξαο έλαλ ζηφρν (Zichermann & Cunningham, 2011· 

Santos et al., 2013). 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ηηκεηηθή ζέζε ζηελ παηρληδνπνίεζε. 

Πξφθεηηαη γηα κία ιίζηα, ε νπνία εκθαλίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

Απηή απνζθνπεί ζηελ παξφηξπλζε ησλ παηρηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

Δλδερνκέλσο λα θέξεη αληίζεην απνηέιεζκα γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη πνιχ ρακειά 

ζηελ θαηάηαμε. Γη’ απηφ είλαη πιένλ ζπλεζέζηεξν ε ιίζηα λα εκθαλίδεη ηνπο ηξεηο ή 

πέληε πξψηνπο (Camilleri et al, 2011). Οη κπάξεο πξνφδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

παξαθνινπζεί ν εθπαηδεπφκελνο πνχ βξίζθεηαη γεληθά αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηειηθφ 

ζηφρν, πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλείηαη γηα λα νινθιεξψζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζηφρν ( 

Nah etal, 2014). Ζ αθήγεζε απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηνλ καζεηή-παίρηε. 
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Πξφθεηηαη γηα κία ηζηνξία γχξσ απφ ηελ νπνία εμειίζζεηαη ην παηρλίδη. Ζ ηζηνξία, 

ζπλήζσο, μεθηλά κε ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ, απνθαιχπηεηαη ζηαδηαθά ζηνπο καζεηέο 

θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ζν πην επηηπρεκέλε είλαη ε 

ηζηνξία ηφζν ζα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηρηψλ (Kapp, 2012).  

Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη έλα άιιν κέηξν ελίζρπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

παηρληδνπνίεζεο. Οη Brewer et al. ην 2013 ηφληζαλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρνπλ 

έπαζια θαη αληακνηβέο, αιιά κε θεηδψ. Να δίδνληαη, δειαδή, ζηαδηαθά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (κεγάιε ζπρλφηεηα-κηθξά έπαζια) θαη φρη ζην 

ηέινο σο κεγάιε αληακνηβή. Σέινο, ε εηθφλα ρξήζηε- ην εηθνλίδην πνπ έρεη επηιέμεη ν 

ίδηνο ν ρξήζηεο λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη (κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ε θσηνγξαθία ηνπ) 

έρεη ηελ δηθή ηεο δπλακηθή, αθνχ θαη ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξν θαη ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο παίρηεο 

(Sailer et al, 2017). 

ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηρληδνπνίεζεο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο. Σα δηαβαζκηζκέλα επίπεδα, ηα δηαθξηηηθά, νη πφληνη θ.ιπ. θαη 

ηζρπξνπνηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ζπκκεηνρή (Kapp, 2012) θαη ηνλψλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηελ γλψζε (Huang & 

Soman, 2013). Σέινο, θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ραξαθηεξηζηηθά παηρληδηνχ θαη απηφ κεηαηξέπεη ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ζε επράξηζηε 

θαη δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη δειαδή σο εάλ ηα παηδηά λα παίδνπλ έλα παηρλίδη 

θαη έηζη «παξαζχξνληαη» ζην κνλνπάηη ηεο γλψζεο. 

Κνκβηθήο ζεκαζίαο ζηελ παηρληδνπνίεζε είλαη νη θψδηθεο γξήγνξεο πξφζβαζεο ή qr 

(quick response) codes, φπσο ιέγνληαη επξέσο. Μέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ νη ρξήζηεο ζαξψλνπλ- θσηνγξαθίδνπλ- ηνλ θψδηθα γξήγνξεο 

πξφζβαζεο θαη άκεζα απνθσδηθνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία. Δίλαη ην κέζν, ζα ιέγακε, πνπ 

ζπλδέεη ηνλ καζεηή-ρξήζηε κε ηελ πιεξνθνξία (Crompton, 2013). Μάιηζηα, κε ηελ 

ρξήζε ησλ qr codes νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβνχλ γξήγνξα ζηελ 

ηζηνζειίδα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε, θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαη ρξήζηκε 

αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  (Susono & 
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Shimomura, 2006·Ramsden, 2008). Δμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ 

είλαη ην γεγνλφο φηη κέζσ ησλ qr codes νδεγνχληαη ακέζσο ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζέινπλ, 

απνθεχγνληαο ηηο δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κεηαβνχλ 

ζε παξαπιαλεηηθή ή θαη αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδα (αξδέιε, 2019). Απφ 

φια απηά γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ν ρξήζηεο κπνξεί κε κία απιή θηλεηή ζπζθεπή 

ηζέπεο λα γίλεη θνηλσλφο, απνθεχγνληαο ηηο νγθψδεηο ζπζθεπέο θνξεηψλ άιισλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

ηελ θαηεγνξία ησλ παηρληδηψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο εληάζζνληαη θαη ηα 

θνξεηά ρσξν-επαίζζεηα παηρλίδηα, ηα νπνία παίδνληαη ζε θπζηθφ ρψξν θαη νη θαλφλεο 

ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρψξν. ’απηά ζπλαληάκε ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-

ππνινγηζηή, ηηο επηζηήκεο κάζεζεο, ηηο επηζηήκεο ησλ παηρληδηψλ θαη ηελ εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία. Γχλαηαη λα είλαη αηνκηθά ή νκαδηθά, εληζρχνληαο πάληα ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ (Stenros et al., 2011). 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηελ παηρληδνπνίεζε, δηαπηζηψλεηαη πφζν 

ζεκαίλνπζα ζέζε θαηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν, γηα 

έλαλ ηξφπν, κέζα απφ ηνλ νπνίν νη καζεηέο φρη κφλν ελεξγνπνηνχληαη σο καρεηηθνί 

παίρηεο-καζεηέο αιιά ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχλ θαη άιιεο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο, φπσο ηελ ζπλζεηηθή ζθέςε θαη  ινηπέο δεμηφηεηεο κεζνδνινγηθνχ 

ραξαθηήξα. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνπο Bacca et al. (2014), ελψ έρνπλ γίλεη πνιιέο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

εληνχηνηο ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο δελ έρεη πινπνηεζεί θάπνηα έξεπλα. 

1.5 Θεσξίεο Μάζεζεο 

Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο. Με ηηο έλλνηεο, δειαδή, πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ κάζεζε, ή κε άιια ιφγηα, κε  ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία παηάκε γηα 

λα επεμεξγαζηνχκε, λα δηαηεξήζνπκε θαη λα απνξξνθήζνπκε κία πιεξνθνξία. 

Γηαδηθαζία πνπ, θπζηθά, δελ είλαη απνπιαηζησκέλε απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο επηξξνέο 

ηνπ αηφκνπ. Παξαθάησ, ινηπφλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζπλεηξκηθέο ή ζπκπεξηθνξηζηηθέο, 

ζηηο γλσζηηθέο ή θνλζηξνπθηηβηζηηθέο, ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη ζηηο 

αλζξσπνινγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. 
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1.5.1 Σπλεηξκηθέο ή Σπκπεξηθνξηζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο 

Αθνινπζνχλ νη θχξηνη εθθξαζηέο ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζέλαο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ άιιν έβαιαλ ην 

ιηζαξάθη ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

πγθεθξηκέλα ζα δνχκε κε επζχλνπην ηξφπν ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Ivan Petrovich 

Pavlov, Edward Lee Thorndike, John B. Watson θαη Frederic Skinner. 

Οη ζπλεηξκηθέο ή ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηξφπνπο, 

επράξηζηνπο ή δπζάξεζηνπο, κε ηνπο νπνίνπο κεηαβάιιεηαη κία ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

κέζα ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη εληζρπηέο είλαη εθείλνη πνπ εληζρχνπλ ηελ 

πηνζέηεζε κίαο ζπκπεξηθνξάο ελψ νη ηηκσξίεο είλαη εθείλεο πνπ ηελ απνδπλακψλνπλ. Ο 

Ivan Petrovich Pavlov, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο, είλαη εθείλνο πνπ κέζα απφ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, ηεο πξνζεθηηθήο κέηξεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο 

δηεξεχλεζεο κίιεζε γηα ηελ θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε. Σελ κάζεζε εθείλε πνπ 

νξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία επαλεηιεκκέλεο ζχλδεζεο ελφο πξνεγνπκέλσο νπδέηεξνπ 

εξεζίζκαηνο κε έλα αλεμάξηεην εξέζηζκα ψζηε λα πξνθιεζεί κηα εμαξηεκέλε αληίδξαζε 

(Slavin, 2006. Φξπδάθε, 2009. Salkind, 2013).  

Αξγφηεξα, ν Edward Lee Thorndike κέζα απφ ηελ ζεσξία ηνπ Νφκνο ηνπ 

Απνηειέζκαηνο, ππνζηήξημε πσο φηαλ κία ελέξγεηα αθνινπζείηαη απφ έλα απνηέιεζκα 

κε ζεηηθφ πξφζεκν ηφηε νη πηζαλφηεηεο επαλάιεςήο ηεο είλαη πνιιαπιάζηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Μπνξνχκε λα πνχκε κε άιια 

ιφγηα φηη γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο νξζήο θαη εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξάο (Slavin, 2007· 

Φξπδάθε, 2009).  

Ο John B. Watson, κέζα απφ ηνλ κεζνδνινγηθφ ζπκπεξηθνξηζκφ, κίιεζε γηα ηηο 

εμαξηεκέλεο ζπγθηλεζηαθέο αληηδξάζεηο. Τπνζηήξηδε πσο απφ ηελ ζηηγκή θηφιαο ηεο 

γέλλεζεο ηνπ αλζξψπνπ μεθηλάεη ε πεξηβαιινληηθή δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

ιε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηνλ Watson αληαλαθιάηαη κέζα απφ ηελ ζρέζε 

Δξεζίζκαηνο θαη Αληίδξαζεο, ζρέζε πνπ εληζρχεηαη κε ηελ επαλάιεςε (Slavin, 2007. 

Φξπδάθε, 2009. Κνπγηνπκνπηδάθεο, 2011).  
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Ο Frederic Skinner, σο εθθξαζηήο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ζπκπεξηθνξηζκνχ, κίιεζε γηα ηελ 

ζπληειεζηηθή εμαξηεκέλε κάζεζε. Γηα ηε κάζεζε, δειαδή, εθείλε πνπ ζπληειείηαη φηαλ 

ην επράξηζην αληίθξηζκα απμάλεη ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα άηνκα εθδειψλνπλ κία 

ζπκπεξηθνξά θαη αληίζηξνθα (ζχζηεκα ακνηβψλ θαη πνηλψλ). (Slavin, 2007. Φξπδάθε, 

2009). 

 1.5.2 Γλσζηηθέο ή Κνλζηξνπθηηβηζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο  

Αθνινπζεί ην ππνθεθάιαην πνπ αθνξά ηηο γλσζηηθέο ή Κνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο κε ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο ηεο. Οη ελ ιφγσ ζεσξίεο κάζεζεο ηνπνζεηνχλ ζην 

επίθεληξν ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν ζηελ εμειηθηηθή ηνπ δηαδηθαζία. 

Αθνινπζνχλ νη πξνζεγγίζεηο ησλ Jean Piaget, Lev Semyonovich Vygotsky, Jerome 

Seymour Bruner θαη Ernst Von Glasersfeld.  

Κχξηνο εθθξαζηήο ηελ γλσζηηθήο ζεσξίαο ζεσξείηαη ν θηιφζνθνο θαη βηνιφγνο Jean 

Piaget, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο θάζε άλζξσπνο έρεη αλάγθε πξνζαξµνγήο ηφζν ζην 

θπζηθφ φζν θαη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα µία ηζνξξνπία 

πνπ εμαξηάηαη απφ βηνινγηθνχο µεραληζµνχο θαη απφ ηελ απζφξµεηε, ηελ θπζηθή, ηάζε 

ηνπ αλζξψπνπ γηα δξάζε. Ζ εμηζνξξφπεζε – ε δηαδηθαζία ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο 

ςπρνινγηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ δνκψλ 

πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ηνπο- είλαη εθείλε πνπ απνηειεί 

ηνλ βαζηθφ θηλεηήξην κνριφ ηεο αλάπηπμεο. Δίλαη νπαδφο ηεο άπνςεο πσο ε γλψζε 

νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο. Γειαδή, ε λέα γλψζε «παηάεη» ζηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή. Ζ ζεσξία ηνπ πξεζβεχεη 

πσο φια ηα παηδηά αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζεηξά ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ αθφκα θη αλ 

δηαθνξνπνηείηαη γηα ην θαζέλα ν ξπζκφο, δηαθνξνπνίεζε πνπ είλαη ινγηθή θαη 

αλακελφκελε. Γη’ απηφ θαη ππνζηεξίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνληαο ζην λνπ ηνπ πεξηζζφηεξν άηνκα θαη κηθξέο 

νκάδεο καζεηψλ παξά ην ζχλνιν ηεο ηάμεο (Slavin, 2007, Salkind, 2013, Φξπδάθε, 

2009, Beilin, 2011).  

Ο εηζεγεηήο ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο Lev Semyonovich Vygotsky, ηνπ 

νπνίνπ νη ηδέεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, εηζεγείηαη πσο ε θνηλσληθή 
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αιιειεπίδξαζε είλαη εθείλε πνπ αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. πλ ηνηο άιινηο, ππνζηήξημε πσο ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζην επίπεδν ηεο ελ δπλάκεη αλάπηπμεο θαη φρη ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο 

αλάπηπμεο κέζα απφ ηε  ζθαισζηά, ηελ βήκα πξνο βήκα ζηήξημε ηνπ καζεηή απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν καζεηήο ζα βνεζεζεί λα ζπλδέζεη εθείλν πνπ ήδε γλσξίδεη κε ην λέν πνπ 

ηνπ δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο, κε άιια ιφγηα, ζα γεθπξψζεη ην θελφ 

κεηαμχ ππάξρνπζαο θαη λέαο γλψζεο. Βαζηθφο φξνο φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο, ε απφζηαζε µεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν ν καζεηήο 

βξίζθεηαη ζε µηα γλσζηηθή πεξηνρή θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ ν καζεηήο µπνξεί λα 

θαηαθηήζεη αλ βνεζεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ζπλνκειίθνπο ηνπ (Slavin, 2007, 

Salkind, 2013, Φξπδάθε, 2009, Wertsch &Tulviste, 2011). 

Ζ ζεσξία κάζεζεο ηνπ Jerome Bruner έρεη ζην θέληξν ηεο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ξφιν 

πνπ ην πεξηβάιινλ παίδεη ζηε κάζεζε. Απνδίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο φςεηο ηεο κάζεζεο θαη πξνβάιιεη ηέζζεξα ζηάδηα ηεο ζεσξίαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη πξψηα απ’ φια λα είλαη μεθάζαξνο ζρεηηθά κε 

ην είδνο ησλ ελλνηψλ πνπ ζα πξέπεη ν καζεηήο λα δηδαρηεί, θαη πξνηνχ θηηάμεη ην 

δηδαθηηθφ ηνπ πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εμεηάζεη ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή ψζηε 

λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηεο χιεο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεηαη κε ειηθνεηδή ηξφπν, ψζηε θάζε λέα πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα πιεζηάζεη 

ηνλ ζηφρν λα ζηεξίδεηαη ζε πξνγελέζηεξε γλψζε. Σέινο, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

εληζρχεηαη/ελζαξξχλεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθάιπςεο (κέξνο) ηεο γλψζεο θαηά 

κφλαο. Πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα ζηε ζεσξία ηνπ Bruner είλαη ε ζπλεξγαζία, ην κνίξαζκα 

δειαδή ηεο γλψζεο ή ην κνίξαζκα ηεο δηαδξνκήο πξνο ηελ γλψζε (Slavin, 2007· 

Salkind, 2013· Φξπδάθε, 2009).  

Πην ξηδνζπαζηηθφο απφ ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο θαίλεηαη πσο είλαη ν Ernst Von 

Glasersfeld, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε κάζεζε- ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο- δελ 

είλαη/πξνέξρεηαη απφ ην δεχγνο εξέζηζκα-αληίδξαζε, αιιά ν καζεηήο κπνξεί, δχλαηαη, 

λα αλαδεηά ηελ γλψζε αθφκα θαη φηαλ απνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο.  Βαζηθή 

έλλνηα ζηελ ζεσξία κάζεζεο ηνπ είλαη ε βησζηκφηεηα,-Ζ γλψζε γηα λα είλαη βηψζηκε ζα 
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πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηελ εξκελεία επξχηεξσλ δεηεκάησλ ή γηα ηελ επίιπζε 

πην ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ (Φξπδάθε, 2009). 

1.5.3 Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Οη ελ ιφγσ ζεσξίεο 

πξνζεγγίδνπλ ηελ κάζεζε σο κία δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε ζπλεξγαζία ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ηαπηφρξνλα νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζπκβάιινπλ θαη εθείλεο, σο έλα βαζκφ, ζηελ αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηελ θνηλνλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Lev Vygotsky, ε κάζεζε είλαη κία 

δηαδηθαζία θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη ζρεηηδφκελε κε ηελ ηζηνξία. Ο εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηνλ καζεηή αθφκα θαη γηα ηελ δηακφξθσζε 

ησλ ζηφρσλ. Κη απηφ επεηδή αλ έλαο ζηφρνο είλαη πνιχ εχθνιν γηα ηνλ καζεηή, ηφηε ζα 

ληψζεη πιήμε θαη αδηαθνξία. Κάηη αλάινγν ζα αηζζαλζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ππεξβνιηθήο δπζθνιίαο θαη κάιηζηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πιήμε γίλεηαη καηαίσζε. 

Δπίζεο, εμέρνπζα ζέζε ζηε ζεσξία ηνπ έρεη ε ζπλεξγαζία καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ θαη 

καζεηή κε καζεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη πηα απζεληία, αιιά 

αξσγφο ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Salkind, 2013). 

Ο Albert Bandura πξνζεγγίδεη ηελ κάζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο έκκεζεο κάζεζεο ή αιιηψο 

ηεο κάζεζεο πνπ ζπληειείηαη ρσξίο άκεζε ελίζρπζε. Μία δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη 

ελζηηθησδψο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνπο δηθνχο ηνπ 

δαζθάινπο θαη ηα ζρεηηθά εξεζίζκαηα. Απνξξίπηεη θη απηφο ην ζρήκα εξέζηζκα-

αληίδξαζε θαη ππνζηεξίδεη φηη ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο απηνξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο,  πνπ ζεκαίλεη κεγαιχηεξε ρεηξαθέηεζε θαη ππεπζπλφηεηα ζηε κάζεζε. 

(Salkind, 2013) 

Άιινο ζεσξεηηθφο ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο είλαη ν Etienne Wenger, ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε κε ηηο θνηλφηεηεο, πξαθηηθέο πνπ απφ κφλεο ηνπο εκπεξηέρνπλ ηηο έλλνηεο ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, δηακνξθψλνληαο θάζε καζεηήο 

ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο παηψληαο πάλσ ζηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, δεμηφηεηεο 
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θαη πξνζιακβάλνπζεο· πάληα φκσο σο ελεξγεηηθφο ζπκκεηέρσλ ζε κία ζπιινγηθή 

πνξεία (Wenger, 2008).  

1.5.4 Αλζξσπνινγηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο 

Ο Abraham Maslow κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο απηνπξαγκάησζεο κηιάεη γηα ηελ έκθπηε 

επηζπκία ηνπ θάζε αηφκνπ λα γίλεη φια φζα είλαη ηθαλφ λα γίλεη. Με άιια ιφγηα κηιάκε 

γηα ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ. Ζ ζεσξία ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο βξίζθεη εθαξκνγή ζην δίπνιν κεηαμχ αλαγθψλ αλεπάξθεηαο θαη αλαγθψλ 

αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζεο πεξηζζφηεξεο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή έρνπλ 

θαιπθζεί ηφζν πεξηζζφηεξν ζα είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε. ηαλ κηιάεη γηα 

βαζηθέο αλάγθεο δελ ελλνεί κφλν ηελ ηξνθή, ηελ ζηέγε θ.ιπ., αιιά θαη ηελ αγάπε θαη ηελ 

απνδνρή απφ ην ζηελφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

ηνπ, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα. Γη’ απηφ θαη ν Maslow. Μέζα απφ ηελ 

ζεσξία ηνπ νπζηαζηηθά πξνηξέπεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα απνδέρεηαη ηνλ θάζε καζεηή κέζα 

ζ’ έλα πιαίζην δεκνθξαηίαο, φπνπ φινη νη καζεηέο είλαη απνδεθηνί, αμηνζέβαζηνη θαη 

έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο, ρσξίο ηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο γηα ηα αθνχζηα ιάζε ηνπο (Slavin, 

2007). 

Ο Carl Rogers ππνζηεξίδεη πσο νη πξάμεηο ηηκσξίαο θαη πεηζαξρίαο κεηψλνληαη φζν νη 

καζεηέο είλαη ελζνπζηαζκέλνη θαη θηλεηνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεξγεηηθή θαη θνηλσληθή 

θχζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Θεκειηψδεο 

έλλνηα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Rogers είλαη ε ελζπλαίζζεζε. ηη, δειαδή, ν εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα κπαίλεη ζηελ ζέζε ηνπ (θάζε) καζεηή έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλεη αλ κία 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θαηάιιειε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ καζεηή θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ψζηε λα θαηαθηεζεί ε γλψζε φζν γίλεηαη πην 

αλψδπλα (Slavin, 2007). 

1.5.5 Μνπζηθνπαηδαγσγηθέο Πξνζεγίζεηο 

Ο Jean Jacques Rousseau, Γάιινο κνπζηθφο παηδαγσγφο ππήξμε ηφζν αθνζησκέλνο θαη 

θαηλνηφκνο πνπ επεξέαζε πνιινχο κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο ηεο κνπζηθήο αγσγήο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Αηκίιηνο, επηζεκαίλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη γηα ηα 

παηδηά ε ελαζρφιεζή ηνπο απφ πνιχ λεαξή ειηθία ηφζν κε ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο 

φζν θαη κε ηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία. Μάιηζηα ε επηινγή ησλ 
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αθνπζκάησλ δελ πξέπεη λα είλαη ηπραία, αιιά ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην γεληθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη σο θπζηθή εμέιημε λα ζπλζέζνπλ αξγφηεξα ηηο δηθέο ηνπο 

λφηεο. Δλ νιίγνηο, ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο. Ζ πξψηε 

επηθεληξψλεηαη ζην λα έρεη ην παηδί πξψηα εκπεηξία ζηα κνπζηθά αθνχζκαηα θαη χζηεξα 

λα θαιιηεξγήζεη ηελ μέξεη κνπζηθή αλάγλσζε, φια κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο αζθήζεηο. Ζ δεχηεξε αξρή έρεη λα θάλεη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπ παηδηνχ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηέινο είλαη/έξρεηαη ε κνπζηθή ηέξςε 

(έξγε, 1993).  

Γηα ηνλ Άγγιν John Curwen ε κνπζηθή ηνπ πξνζέγγηζε επηθεληξσλφηαλ ζηελ κνπζηθή 

εμάζθεζε ησλ ήρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ζχκβνια ησλ ήρσλ. Δπίζεο, γηα ηνλ Curwen ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζε βαζκίδεο, αλάινγα κε ην επίπεδν/ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ. Σέινο, ν John Curwen είλαη εθείλνο πνπ αλέπηπμε ην ζχζηεκα 

ρεηξνλνκηθήο, έλα ζχζηεκα ξπζκηθήο δηάξθεηαο ζπιιαβψλ ζην νπνίν δίλεηαη ζε θνηλά 

ξπζκηθά ζρήκαηα έλα ερεηηθφ φλνκα ην νπνίν αληαλαθιά ηνλ ηξφπν πνπ απηφ αθνχγεηαη 

(εξγή, 1993). 

Ο  πξσηνπφξνο κειεηεηήο Yorke Trotter επηεθηξψζεθε ζηελ κνπζηθή δηδαζθαιία κηαο 

θαη ζεσξνχζε ηηο ηφηε κεζφδνπο άζηνρεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο. Πίζηεπε φηη ε κνπζηθή 

δηδαζθαιία πξέπεη λα δνκείηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα θαιιηεξγείηαη/ελεξγνπνηείηαη ε 

κνπζηθή θαληαζία ηνπ καζεηή πξνο ηνλ δξφκν ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη ηνπ 

απηνζρεδζηαζκνχ (Choksy et al, 1986). ηε κειέηε ηνπ ζπλδχαζε ηε λφεζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ηελ αλαηπμηαθή ςπρνινγία θαη ην πφξηζκά ηνπ ήηαλ φηη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο ζηε 

κεηξηθή γιψζζα θαη ζηε κνπζηθή αγσγή θαη άξα ε κνπζηθή αγσγή δχλαηαη λα 

δηδάζθεηαη απφ ηελ πξψηκε πξνζρνιηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ (εξγή, 1993). 

Ζ Maria Montessori ήηαλ κία πνιπζρηδήο πξνζσπηθφηεηα, νχζα παηδίαηξνο, ςπρνιφγνο 

θαη παηδαγσγφο θαη κειεηήηξηα ηεο λνεηηθήο θαη ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. 

Ήηαλ πξεζβεπηήο ηεο άπνςεο πεξί καζεηνθεληξηθψλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηελ απηνκάζεζε κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο. Σν παηδαγσγηθφ 

ζχζηεκα πνπ αλέπηπμε θαη δηέδσζε  ραξαθηεξίδεηαη απφ νξγάλσζε, ηζνξξνπία, κνπζηθά 

αθνχζκαηα, παίμηκν νξγάλσλ, ηξαγνχδη θαη ξπζκηθή θίλεζε (Παπαδάξεο, 1991). 
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Ο Émile Jaques-Dalcroze, Διβεηφο ζπλζέηεο, κνπζηθφο θαη κνπζηθφο παηδαγσγφο, 

μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ σο κνπζηθφο παηδαγσγφο. Σφηε μεθίλεζε θαη ηελ 

κειέηε/εθαξκνγή ησλ επαλαζηαηηθψλ παηδαγσγηθψλ ηνπ ηδεψλ. ην θέληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έβαδε ην αηζζεηεξηαθφ κέξνο ησλ καζεηψλ θαη αθνινπζνχζε ην 

λνεηηθφ. Γη’ απηφ θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ ήηαλ ηξηζδηάζηαηε· απηί, κπαιφ θαη ζψκα. Πάλσ 

απ’ φια βέβαηα πίζηεπε φηη ν καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη πξσηίζησο ηνλ 

ξπζκφ θαη κεηά ζα θαιιηεξγεζνχλ φιεο νη ππφινηπεο κνπζηθέο ηνπ αηζζήζεηο. Πξέζβεπε 

ηελ ηδέα φηη απηφ πνπ πξέπεη λα έρνπλ σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο κνπζηθήο είλαη ε νινθιεξσκέλε θαη άξηηα κνπζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή  έηζη ψζηε 

ε κνπζηθή λα απνηειεί ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε θαη λα ρηίδεη άξηηεο 

πξνζσπηθφηεηεο κνπζηθήο (Σξηράθε, 2015· Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003· έξγε, 1993). 

Ζ Ακεξηθαλίδα Justine Ward ππνζηήξηδε πσο είλαη επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

ελεξγνπνηεί θαη λα αλαπηχζζεη ηα κνπζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαζέηεη αδηαπξαγκάηεπηα 

θάζε παηδί. Αμίδεη λα ζηαζεί θαλείο ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζρεηηθά κε ηνλ παηδαγσγφ πνπ 

ζα πξνζεγγίζεη ην παηδί. πγθεθξηκέλα ππνζηήξηδε πσο είλαη πξνηηκφηεξν ε πξνζέγγηζε 

λα γίλεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο παξά απφ θάπνηνλ πνπ είλαη κελ κνπζηθφο, αιιά 

θελφο απφ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο/γλψζεηο. Καη ζηε Ward ζπλαληάκε ηελ ζεκαζία 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηε κνπζηθή παηδεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εθφζνλ νη κνπζηθέο 

δεμηφηεηεο θαιιηεξγεζνχλ λσξίο, ηφηε είλαη δπλαηφλ αξγφηεξα λα κπνξεί ην παηδί λα 

εθθξαζηεί κνπζηθά κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα φπσο ην επηηπγράλεη θαη κε ηελ 

γιψζζα (έξγε, 1993). 

Ο Zoltan Kodaly, Οχγγξνο ζπλζέηεο, κνπζηθνιφγνο θαη κνπζηθφο παηδαγσγφο, 

ππνζηήξηδε πσο ζα πξέπεη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία λα  δίλεηαη ζηνλ άλζξσπν 

πξφζβαζε ζηε κνπζηθή αγσγή  θαη λα θαιιηεξγεί ηελ ηέιεηα ηνληθφηεηα, ηηο πνιιαπιέο 

αηζζεζηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, ηελ αλάγλσζε θαη ηελ κνπζηθή γξαθή, ηελ έκθαζε ζηελ 

νξηδφληηα πνξεία ζην πεληάγξακκν, ηελ απνκλεκφλεπζε παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ θαη 

ηελ εθκάζεζε ζνιθέδ (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003). Μάιηζηα ζεκεηψλεη πσο φια ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αθφκα θαη ηα 

παξάθσλα, αθνχ έηζη θη αιιηψο ε θσλή είλαη ην θπζηθφ φξγαλν ησλ παηδηψλ. ρεηηθά κε 
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ηελ αλαθνξά ηνπ ζην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, εξκελεχεη ηελ επηινγή ηνπ κηαο θαη 

απνηειεί νηθείν άθνπζκα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Σξηράθε, 2015). 

Ο Ηάπσλαο λνκπειίζηαο κνπζηθφο Shinichi Suzuki πξφηεηλε ηε ζπζηεκαηηθή αθξφαζε 

ηεο κνπζηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κίκεζε, ηελ επαλάιεςε θαη ηελ παξαηήξεζε. 

Μάιηζηα ε πξνζέγγηζή ηνπ απεπζπλφηαλ ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ γνλέσλ. Τπνζηήξημε πσο φια ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

δηδαρηνχλ θαιά κε φ,ηη θαηαπηαζηνχλ, αξθεί λα βξεζνχλ θαη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ. 

Γη’ απηφ θαη νλνκάηηζε ηελ κέζνδν ηνπ σο κέζνδν ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. πσο, 

δειαδή, έλα κηθξφ παηδί θαηαθηά ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα κέζα απφ ηελ κίκεζε θαη ηελ 

παξαηήξεζε έηζη αλ απφ ηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία έρνπλ κνπζηθά εξεζίζκαηα 

ζπζηεκαηηθά ηφηε είλαη πνιχ εχθνιν λα θαιιηεξγήζνπλ/αλαπηχμνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

δεμηφηεηεο (Suzuki, 1969· Καξαδήκνπ – Ληάηζνπ, 2003). 

Ο Γεξκαλνηξαθήο Carl Orff θαηαζέηεη ηελ κνπζηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζε έλα πεληάηνκν 

έξγν, αλαδεηθλχνληαο ηελ έκθπηε αλζξψπηλε κνπζηθφηεηα, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζσζηή κνπζηθή αγσγή κπνξεί λα εθηνμεπζεί.  Ο κνπζηθφο παηδαγσγφο έρεη δχν 

δξφκνπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηχρεη ηε κνπζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Θεκέιην ιίζν ηεο κνπζηθήο αγσγήο ζεσξεί ηνλ ξπζκφ, νπνίνο κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ζπζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ ιφγν φζν θαη κε ηηο ξπζκηθέο ζσκαηηθέο θηλήζεηο (έξγε, 

1993). 

1.6 Μνπζηθή Παηδαγσγηθή & Μνπζηθή Τερλνινγία 

Ζ ςεθηαθή θπξηαξρία ζηελ επηθνηλσλία επηηάζζεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο αθφκα θαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Άιισζηε, είλαη αδηακθηζβήηεην πιένλ πσο ε νξζή ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε κνπζηθή παηδεία, αθνχ 

ελδπλακψλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε κνπζηθή επξχηεηα ηνπ καζεηή, θαζψο είλαη 

εχθνιν λα απνθηήζεη ε δηδαζθαιία έλαλ καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα, φπνπ νη καζεηέο 

είλαη ελεξγνί δξψληεο πνπ πεηξακαηίδνληαη κέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ζπλεξγαζία (Tobias et al., 2015· Webster, 2012· Watson, 2011· Tobias,2016). 

Οη κνπζηθέο παηδαγσγηθέο κέζνδνη πνπ έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, λαη 

κελ δελ θάλνπλ αλαθνξά ζηελ ηερλνινγία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο, φκσο δελ πξέπεη λα 
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παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο πσο νη ελ ιφγσ ζεσξίεο φηαλ έγηλαλ γλσζηέο, θαλείο δελ 

κπνξνχζε λα ππνζέζεη ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο πνπ ζα είρε ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Γη’ απηφ άιισζηε παξνπζηάδνπλ θαη κία κνλνκέξεηα φζνλ αθνξά 

ηα κνπζηθά είδε θαη ηα κνπζηθά φξγαλα. Παξφια απηά αθφκα θαη ζχγρξνλνη κειεηεηέο, 

φπσο ν Bauer (2012), ν Fred (2002) θαη ν Williams (2014) δελ δηζηάδνπλ λα πνπλ πσο νη 

κνπζηθνί παηδαγσγνί είλαη ζπγθξαηεκέλνη ζρεηηθά κε ηελ λέα ηερλνινγία, ελψ 

πξνυπάξρεη θαη ε ηζηνξηθή γλψζε/εκπεηξία κε ηελ δπλακηθή παξνπζία ηεο ειεθηξνληθήο 

κνπζηθήο ηελ δεθαεηία ηνπ ’80, ε νπνία άλαςε ηα θψηα ζηνπο ηξφπνπο κνπζηθήο 

ζχλζεζεο θαη εθηέιεζεο. 

 

1.7 Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο 

αγσγήο ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Ο βαζηθφο καο νδεγφο είλαη ν νξηζκφο πνπ 

δίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ έηζη λα ψζηε λα επηιέγεη εθείλα ηα κνπζηθά αθνχζκαηα πνπ ηνπ πξνθαινχλ 

αηζζεηηθή απφιαπζε (αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο) θαη λα κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα παξάμνπλ κνπζηθή, κηαο θαη κηιάκε γηα έλαλ θαιιηηερληθφ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο. Παξάιιεια, κία ηέηνηνπ είδνπο αγσγή ζπκβάιεη γεληθφηεξα 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο ηνπ καζεηή. 

Πξναπαηηνχκελα ζηνηρεία είλαη ε θαηάθηεζε ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο (βαζηθά ζηνηρεία 

θαη έλλνηεο ηεο ζεσξίαο, ηεο µνξθνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο µνπζηθήο θ.α.). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 

ζηξέθνληαη ζε πην καζεηνθεληξηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο είδακε θαη ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ηάζεηο ζηηο 

νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη, ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο κνπζηθήο αγσγήο 

θηλνχληαη πάλσ ζηνπο ππιψλεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο, ηεο 

βησκαηηθφηεηαο, ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Γεκηνπξγηθφηεηα 

κε ηελ έλλνηα φηη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βξίζθνπλ ζπλερψο λένπο 
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ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ ηνπο (Fontana, 1996)· θαληαζία κε ηελ 

έλλνηα ηεο λνεηηθήο ελεξγνπνίεζεο ησλ αηζζεηεξηαθψλ νξγάλσλ ησλ καζεηψλ (Webster, 

1996)· ζρεηηθά κε ηελ βησκαηηθφηεηα είλαη επηζηεκνληθά δεδνκέλν, πιένλ, φηη νη 

καζεηέο ζπγθξαηνχλ θαηά 90%-πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ θάζε άιιε αίζζεζε- 

απηφ πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά είδαλ, απηφ πνπ άθνπζαλ θαη απηφ πνπ έθαλαλ (Γεξβίζεο, 

1998)· δηαζεκαηηθφηεηα αθνχ ηείλεη λα απνδεηρζεί πσο φηαλ ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία 

έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηελ κνπζηθή, ηφηε ιεηηνπξγεί σο αξσγφο ζηνλ καζεηή φρη κφλν 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, αιιά θαη ζηελ ηδηφηεηα απηή θαζαπηή ηνπ καζεηή, δειαδή ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη άξα ζηε βειηίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ σο καζεηήο 

(έξγε, 1995).  

Ζ επξεία ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη απνχζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ κάιηζηα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ελήιηθεο, ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ 

ηερλνινγία ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο (θηλεηά, Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, ηάκπιεη θ.ιπ.).  

Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην πιήζνο ινγηζκηθψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ κνπζηθή αγσγή 

(pianoforte, CRDI, MIDI, ν Μνπζηθφο Κφζκνο θ.α.). 

ε θάζε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη φια ηα δεδνκέλα πνπ έρεη 

γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ λα 

αλαθαιχςνπλ ηα  πξνζσπηθά κνπζηθά κνλνπάηηα ηνπο, αθνχ πξψηα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

πξνζσπηθή νπο ζρέζε κε ηελ κνπζηθή (Swanwick, 1999). 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αμίδεη λα ηνληζηεί πσο φζν ρξήζηκε θαη απνδνηηθή 

θη αλ είλαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ δηδαθηηθή ηεο κνπζηθήο, ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

1.7.1 Βαζηθά Σηνηρεία ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Μνπζηθήο ζην Σρνιείν 

Ζ Μνπζηθή Αγσγή απνηειεί απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κηαο θαη κεηαμχ άιισλ ζπκβάιιεη ζηε δφκεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ ηε κνπζηθή παηδεία ν καζεηήο έρεη ηελ επθαηξία 
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λα θαιιηεξγήζεη ηε κνπζηθφηεηα θαη ηηο δεμηφηεηεο έηζη ψζηε  ε κνπζηθή λα γίλεη κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη λα απνηειέζεη κέζν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Γη’ 

απηφ θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο έρεη ζρεδηαζηεί παηψληαο πάλσ 

ζε ηέζζεξηο άμνλεο, νη νπνίνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα είλαη επέιηθηνο 

θαη λα δηακνξθψζεη ηελ δηδαζθαιία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ή θαη 

ηνπ θάζε καζεηή. Οη ηέζζεξηο απηνί ζπληειεζηέο είλαη ε αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ελλνηψλ ηεο κνπζηθήο, ε απφθηεζε ησλ κνπζηθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Η.Δ.Π., 2014).  

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα ππεξεηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ είλαη ελλέα. πγθεθξηκέλα, ν 

καζεηηθφο πιεζπζκφο κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο 

θσλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξφαζεο. 

Δπίζεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηαπηφρξνλα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο ζχλζεζεο κνπζηθήο. Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

θσδηθνπνίεζεο δηάθνξσλ εηδψλ κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Όςηζηεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε 

απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζε βαζηθέο κνπζηθέο έλλνηεο, φπσο ξπζκφο, κεισδία θ.ι.π, 

αιιά θαη ε πνιιαπιφηεηα ζπλδπαζκψλ ηνπο ζηα δηάθνξα κνπζηθά είδε. Οη καζεηέο 

νθείινπλ, αθφκα, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν πνπ είρε ε κνπζηθή αλέθαζελ ζηελ 

αλζξψπηλε δσή. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηνλ θαίξην ξφιν ηεο 

κνπζηθήο ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο (Η.Δ.Π., 2014). 

ρεηηθά κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο, απηέο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο. ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ζηάζεσλ κέζα απφ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, 

κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κάζεη λα 

κπνξεί λα δηαρσξίδεη ηηο κνπζηθέο έλλνηεο, φπσο ξπζκφο, κεισδία, ερφρξσκα, ζπλήρεζε 

θ.ι.π, λα ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ ηελ άξζξσζε, ηελ ηνληθή θαη 

ξπζκηθή αθξίβεηα θ.ι.π, θαη λα δηαπηζηψλεη ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε άιιεο ηέρλεο 

δηαρξνληθά, πάληα πάλσ ζε έλα κνηίβν νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο (Η.Δ.Π., 2014). 
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Σν πιέγκα ησλ ηεζζάξσλ Οξγαλσηψλ απνηειεί ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ζπεηξνεηδή ηξφπν θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Μνπζηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ο πξψηνο νξγαλσηήο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κνπζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ 

βαζηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Αθνινπζεί ν δεχηεξνο νξγαλσηήο κε ηελ γλσξηκία ησλ 

κνπζηθψλ εηδψλ· ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά. Σξίηνο είλαη ν νξγαλσηήο πνπ 

ζπλδέεη ηε κνπζηθή κε ηηο άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Σέινο, ν ηέηαξηνο νξγαλσηήο 

πεξηιακβάλεη ηελ Μνπζηθή ζηελ ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή δσή (Η.Δ.Π., 2014). 

Ζ αθξφαζε, ε εθηέιεζε θαη ε ζχλζεζε ηεο κνπζηθήο απνηεινχλ ην ηξίπηπρν ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Μνπζηθήο. Ζ ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη πνηθηινηξφπσο- θαη κέζα απφ ηελ ερνγξαθεκέλε κνπζηθή θαη κέζα απφ 

ζπλαπιίεο- βνεζάεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηηο κνπζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο· λα κάζνπλ 

δειαδή λα αλαγλσξίδνπλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ, λα αλαπαξηζηνχλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο 

δηάθνξεο κνπζηθέο έλλνηεο. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε ην 

καζεηηθφ θνηλφ έξρεηαη ζε επαθή κε πνηθίια κνπζηθά αθνχζκαηα. ηελ παξνχζα θάζε 

κε ηελ έλλνηα ηεο εθηέιεζεο, λνείηαη ε ελεξγεηηθή κνπζηθή δεκηνπξγία. Αθνχ ε 

αθξφαζε έρεη θαηαθηεζεί, νη καζεηέο θαηά ηελ θάζε ηεο εθηέιεζεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλζέζεηο είηε θαηά κφλαο είηε νκαδηθά κε ηε θσλή, κε ην ζψκα θαη ηα κνπζηθά φξγαλα 

ζηελ ηάμε ηνπο, αιιά θαη ζε κεγαιχηεξα αθξναηήξηα (Η.Δ.Π., 2014).  

Απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, ησλ 

νπνίσλ νη θαηεπζχλζεηο δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε 

κεηαιακπάδεπζε ησλ γλψζεσλ θαζψο θαη ηεο κνπζηθήο αθχπληζεο ησλ καζεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη κεζνδνινγίεο απηέο είλαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε δηαθνξνπνίεζε, ε δηαπνιηηηζκηθή δηδαζθαιία θαη 

ε ρξήζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (Η.Δ.Π., 

2014). 

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ζηελ Μνπζηθή Δθπαίδεπζε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο φιεο κνπζηθήο παηδείαο, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη αλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη 

επηδησθφκελνη δηδαθηηθνί ζηφρνη (Η.Δ.Π., 2014).  
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1.7.2 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπ Δληάζζεηαη ε Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα δνχκε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν έρεη εληαρζεί  ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, Έ’ 

θαη Σ’. 

ην βηβιίν ηεο Δ’ ηάμεο, ην θεθάιαην πνπ ζπλδέεηαη κε ηα φξγαλα ηεο πκθσληθήο 

νξρήζηξαο είλαη ην 10ν: "Ζρόρξσκα. 2:Πξόβα πκθσληθήο Οξρήζηξαο". ην θεθάιαην 

απηφ γίλεηαη αλαθνξά  ζηα ερνγφλα ζψκαηα θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Αλαθέξνληαη 

γεληθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ (ζρήκα, πιηθφ, κέγεζνο, ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ 

ήρνπ). Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο θαηάηαμεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο θαη ηα φξγαλα πνπ εληάζζνληαη ζε απηέο. 

ζνλ αθνξά ζην βηβιίν ηεο η' ηάμεο, ην θεθάιαην ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα φξγαλα 

ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο είλαη ην 21: "Μεγάιεο Οξρήζηξεο ζε ήρνπο... θιαζηθνχο". 

(Απφ απηφ ην θεθάιαην πάξζεθε ν ηίηινο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα). Σν θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηελ επαθή ησλ 

καζεηψλ κε ηνλ πινχην ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη ηελ αλάδεημή ηεο σο "έλα θνξπθαίν 

επίηεπγκα ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ". Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κίαο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο, ζηα φξηα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο. Σέινο γίλεηαη παξνπζίαζε 

κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θιαζηθψλ ζπλζεηψλ νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε παηδηά. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη o Benjamin Britten ν νπνίνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ζην ζπκπιεξσκαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ. Παξαπνκπή: 

(http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/courses/MEGALESORXHSTRESSEHXOYSK

LASIKOY/) 
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2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε ζπλαθώλ Δξεπλώλ ζηηο ηξείο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα κειεηήζνπκε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

ηελ ηειεπηαία 15εηία ζηελ Διιάδα, θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη αθνξνχλ ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, γεληθά, θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

εηδηθά, ζηελ πξσηνβάζκηα, θπξίσο, εθπαίδεπζε-αιιά θαη ζηηο άιιεο δχν βαζκίδεο 

Δθπαίδεπζεο. Θα επηθεληξσζνχκε ζην καζεηηθφ εξεπλεηηθφ θνηλφ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

ελ ιφγσ έξεπλεο, ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ 

νη εξεπλεηέο, ζην ζθνπφ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπκε ηελ εγθπξφηεηα ηεο επηζηεκνληθφηεηαο, ε αλαδήηεζε ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο, πεξί ησλ εξεπλψλ βαζίζηεθε 

ζε έγθξηηα κέζα θαη κφλν. πγθεθξηκέλα, ηα πεξηνδηθά πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ην open 

journal, ν δηεζλήο επηζηεκνληθφο ηζηφηνπνο academia, ηα δεκνζηεπκέλα πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο θαη ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, 

sciencedirect.com θαη eric.ed.gov. 

2.1 Έξεπλεο ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ. 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

θνπφο έξεπλαο πνπ έγηλε ην 2003-2004, ήηαλ λα εμεηαζηεί αλ θαη θαηά πφζν ε ζηάζε 

ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο ζπνπδέο γηα ηελ 

ειιεληθή κνπζηθή θαη ην ρνξφ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα ηνπο ζπκβνχινπο-θαζεγεηέο, 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηίκεζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ πξνζθέξεη ε ππφ εμέηαζε Θεκαηηθή ελφηεηα. Ο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ηεο έξεπλαο αλέξρεηαη ζε ελελήληα πέληε άηνκα, 

ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004, φινη θνηηεηέο ηεο Θεκαηηθήο 
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Δλφηεηαο «Σέρλεο ΗΗ: Δπηζθφπεζε Διιεληθήο Μνπζηθήο θαη Υνξνχ» ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Χο εξγαιείν θαη φξγαλν κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο ππάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ (ηάζεηο, Γηδαθηηθφ Τιηθφ, Θεκαηηθή Δλφηεηα, χκβνπινο-

θαζεγεηήο) ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. Με άιια ιφγηα, νη θνηηεηέο πνπ πίζηεπαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε Θεκαηηθή Δλφηεηα ζα ηνπο παξέρεη ηελ επθαηξία εμέιημεο έρνπλ 

πςειφηεξνπο δείθηεο ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηελ απέλαληη κεξηά ησλ 

θνηηεηψλ (2011). 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ Αλνηθηή 

θαη εμ Απνζηάζεσο ηξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε νκάδα ζηφρν ηα άηνκα κε Αλαπεξία, 

θνηηεηέο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ έξεπλα ήηαλ πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο, πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ,  θαη πεξηιάκβαλε ηε κειέηε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ 

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε εκπεηξία πνπ είραλ εκπεηξία ζπνπδψλ ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2009. Καη νη ηξεηο θνηηεηέο 

παξαθνινπζνχζαλ ην ίδην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ήηαλ θάηνηθνη ηνπ λνκνχ 

Αηηηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο νκάδαο-ζηφρνπ έγηλε επεηδή επξφθεηην γηα νκάδα 

θνηηεηψλ πνπ απαηηνχζε ηδηαίηεξε ππνζηήξημε, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ πνπ είρε. Ζ κία θνηηήηξηα ήηαλ άηνκν κε κεησκέλε φξαζε, ν δεχηεξνο θνηηεηήο 

κε νιηθή απψιεηα φξαζεο θαη ην ηξίην άηνκν ήηαλ βαξήθνν. Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζεί 

ην πιηθφ ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αηνκηθέο θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ θαη θαηά πφζν ε αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη φλησο «αλνηρηή»  θαη ηζφηηκε ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

κε πνηφλ ηξφπν αμηνπνηνχληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηππηθήο θαη άηππεο ππνζηήξημεο πξνο 

απηά ηα άηνκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία είλαη φλησο «αλνηρηή», αθνχ εηζήρζεζαλ εχθνια, κε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα, ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, ζε ζρνιή ηεο πξνηίκεζεο ηνπο, 

παξφηη είραλ δπζρέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ κειέηεο, αθξηβψλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, λαη κελ ππήξρε ε ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε εθ κέξνπο ησλ 

θαζεγεηψλ (ζπρλή δηα δψζεο, ειεθηξνληθή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία), εληνχηνηο ε 

κνξθή ησλ ζεκεηψζεσλ ή/θαη ηα ινγηζκηθά πνπ παξείρε ζ’ απηά ηα άηνκα ην Διιεληθφ 
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Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην δελ ηα βνήζεζε φζν εθείλα ζα ήζειαλ. Γη’ απηφ ην ιφγν είραλ θαη 

νη ηξεηο ππνρξεσηηθά νπζηαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζηε κειέηε ηνπο απφ άηνκα ηνπ ζηελνχ 

νηθνγελεηαθνχ, θηιηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηνπο ρψξνπ. Σξνρνπέδε γηα ηνπο θνηηεηέο 

ήηαλ ην γεγνλφο πσο δηαπίζησζαλ φηη δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ηνπιάρηζηνλ 

νινθιεξσκέλε, γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. 

ηα ζεηηθά ηνπ ηδξχκαηνο ζπγθαηαιέγεηαη φηη θαη νη ηξεηο θνηηεηέο είραλ νηθνλνκηθή 

δηεπθφιπλζε ζηα δίδαθηξα, έζησ θαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο (Κξεηηθνχ & Κνπηζνχκπα , 

2011). 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2018 ήηαλ ε πξνθαηαξθηηθή δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ θαζεγεηψλ-

πκβνχισλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ κέζσ κηαο κειέηεο 

πεξίπησζεο ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο έμη άηνκα 

πνπ είραλ νινθιεξψζεη ην εμ απνζηάζεσο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηδξχκαηνο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ 

αλνηθηνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν απνηέιεζε ε πξνζσπηθή 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη σο  κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηέζζεξα· πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

λα θαηέρνπλ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο νη θαζεγεηέο-ζχκβνπινη θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί 

λα βνεζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπ ζηε  δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ζην ΔΑΠ, πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν 

ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπ Καζεγεηή-πκβνχινπ θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπ ζηε  δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ Οκαδηθψλ 

πκβνπιεπηηθψλ πλαληήζεσλ απφ ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί 

λα βνεζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπ ζηε  δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην θαη, ηέινο, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ 

Καζεγεηή-χκβνπιν θαη κε πνηφλ ηξφπν κπνξεί λα βνεζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπ ζηελ  
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δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο o ηξφπνο πνπ νη δεμηφηεηεο ησλ Καζεγεηψλ-πκβνχισλ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» 

ηνπ ΔΑΠ είλαη ηφζν ζεηηθφο φζν θαη αξλεηηθφο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Ζ 

χπαξμε ή κε θάζε δεμηφηεηαο ησλ Κ.. ζηελ εμΑΔ νδεγεί ή απνκαθξχλεη ηνπο θνηηεηέο 

απφ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ρεηηθά κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

Κ.., απεδείρζε πσο φηαλ νη Κ.. ηηο θαηέρνπλ, απηφ βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα μεπεξάζνπλ 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο θαη αθνξνχλ είηε 

ηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είηε ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. ρεηηθά κε 

ηηο Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο απηέο θξίζεθαλ θνκβηθήο ζεκαζίαο, αθνχ δελ 

είλαη επηβεβιεκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη άξα πξέπεη λα είλαη ηφζν άξηηα «ρηηζκέλεο» 

ψζηε λα απνπζηάδνπλ ην ιηγφηεξν δπλαηφλ νη θνηηεηέο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ Καζεγεηή-χκβνπιν δηαπηζηψζεθε πσο νη θνηηεηέο 

αλαδεηνχλ ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε, θηάλεη λα είλαη επδηάθξηηα ηα ζρφιηα, λα ζπλάδνπλ 

κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε νη θνηηεηέο 

λα πεξάζνπλ ζε κία δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ θαη πξνζπάζεηα απηνβειηίσζεο 

(Κνπλαηίδνπ, Μαπξνεηδήο, & Ληνλαξάθεο, 2019). 

Μία άιιε έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 απφ ην 

Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο, Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Μέζσλ ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΣΓΔ 

Ρφδνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Ραδηνηειεφξαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εμ 

απνζηάζεσο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (8 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο) πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ελ ιφγσ επηκφξθσζε επηθεληξψζεθε ζηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ζηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ρξεζηκνπνηψληαο θαιέο πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ βίληεν ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θηλήζεθαλ ζε δχν 

βαζηθνχο άμνλεο. Δπηκνξθψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ πινχην πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη εθάξκνζαλ θαη αμηνιφγεζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο 

έλα ζχζηεκα κεζνδνινγηψλ δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Σέζζεξα ήηαλ ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Έγηλε πξνζπάζεηα 
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λα βξεζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο επηκφξθσζεο θαη νη 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ, ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη νη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο, ε ζηάζε- ε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πνηεο απφ απηέο μερψξηζαλ θαη, ηέινο, ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πνηα είλαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηη πξνηείλεηαη γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Σα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 7 εξσηεκαηνιφγηα, κε ζπλδπαζκφ εξσηήζεσλ αλνηθηνχ θαη 

θιεηζηνχ ηχπνπ, ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Forum «Γξαζηεξηφηεηα Γεκνζίνπ 

Γηαιφγνπ» ηεο πιαηθφξκαο Moodle θαη ε θαηαγξαθή ζπλεληεχμεσλ ζηελ πιαηθφξκα 

Big Blue Button. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο επηκφξθσζεο 

ήηαλ άξηηα ζρεδηαζκέλν ψζηε ε κφλε βειηίσζε πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ ν επαλαζρεδηαζκφο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ απνζεηεξίσλ θαη ησλ δηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ 

αλαδήηεζεο. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο έδεημαλ πσο ηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία γλήζησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δίλνπλ ελεξγφ ξφιν ζην καζεηή, ζηελ απηνλνκία ηνπ αιιά θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο (Παπαδεκεηξίνπ & φθνο, 2019). 

Έξεπλα δηεμήρζε ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 ζην Central Post-Diploma Pedagogic 

Education Institute of the Education Management University of the National Academy of 

Pedagogic Sciences of Ukraine φπνπ ζπκκεηείραλ 48 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δνθηκάζεη πεηξακαηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο ζε  εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ έδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαιιηέξγεζαλ πνιιέο απφ ηηο επηηεδεηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, θαιιηεξγήζεθε ε 

νξγαλσηηθή ηνπο δεμηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ καζεηψλ ηνπο, εκπινπηίζηεθε ε γλψζε ηνπο γχξσ απφ ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη κπφξεζαλ πιένλ λα νηθνδνκήζνπλ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Οη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο εληζρχζεθαλ ψζηε λα 

κελ ππάξμεη επηθνηλσληαθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνπο καζεηέο 
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ηνπο φηαλ ζπλππάξρνπλ κέζα απφ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη, ηέινο, αλέπηπμαλ 

ηέηνηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ γλσζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Mukoviz & 

Kolomiiets, 2018). 

Έξεπλα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλνηθίεο ζηα 

βνξεηνδπηηθά θαη ζηηο επαξρίεο ηεο ειεχζεξεο πνιηηείαο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ην 2015. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, εκπιεθφκελνη ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, 

δηεπζπληέο θ.α.) ζηελ έξεπλα ήηαλ ηξηάληα θαη φινη είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα ήηαλ πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο γηα 

ηνπο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπφκελνπο. Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο πξνθεηκέλνπ κία εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ηφηε ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο, λα ζπλεξγαζηνχλ δειαδή, εηδηθνί απφ θάζε γσληά ηεο εθπαίδεπζεο 

(Quan-Baffour&Arko-Achemfuor,2018).  

Δμήληα έλαο θνηηεηέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Απηφλνκνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μεμηθνχ ζπκκεηείραλ ζε κία έξεπλα 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Οη θνηηεηέο εξγάζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο (ησλ ηξηψλ-ηεζζάξσλ 

αηφκσλ) εηθνληθψλ ηάμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Moodle 3.1. Ζ θάζε νκάδα έθηηαρλε κία 

έθζεζε, νη θνηηεηέο θαηέγξαθαλ ηηο ηδέεο  ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε θφξνπκ 

ζπδεηήζεσλ θαη έγξαθαλ ηηο εθζέζεηο ηνπο ζηελ πιαηθφξκα WIKI. Ζ αμηνιφγεζε 

βαζίζηεθε ζηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, κε απφθξπςε ησλ πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ. Οη καζεηέο ζπλ-έθξηλαλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηε ζπκκεηνρή. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο ηα ςεθηαθά κέζα θαη ηελ θαηαλεκεκέλε γλψζε 

πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηε ζπιινγηθή δνπιεηά, ζέηνληαο ηξεηο κεηαβιεηέο- ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ηε ζπκκεηνρή. Απφ ηα επξήκαηα 

(κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ) δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, αλάκεζα ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή θαη αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή (Tirado & 

Santos, 2017). 
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ε ηδησηηθφ παλεπηζηήκην ζηελ Καιηθφξληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ην θίλεηξν ηεο νπνίαο ήηαλ λα βξεη γηα πνηφλ ιφγν νη θνηηεηέο 

γξάθηεθαλ ζην εμ απνζηάζεσο πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηνλ ιφγν πνπ επέιεμαλ ηελ 

εμ απνζηάζεσο  εθπαίδεπζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019. ηελ έξεπλα πήξαλ 

κέξνο 28 ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

θαη ήηαλ φινη πάλσ απφ 25 εηψλ. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα  πνιηηηθνχο κεραληθνχο, 

κεραληθνχο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, κεραληθνχο πεξηβάιινληνο, ρεκηθνχο 

κεραληθνχο θαη  βηνταηξηθνχο κεραληθνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζθιήζεθαλ ζε αηνκηθή 

εμ απνζηάζεσο ζπλέληεπμε (skype) πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζεί ην ππφ κειέηε πιηθφ. Ζ 

θάζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είρε δηάξθεηα 40-70 ιεπηά θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα δηεξεπλεζεί πψο απνηηκνχλ νη θνηηεηέο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

κάζεζε θαη γηαηί επέιεμαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. πκπεξαζκαηηθά, ηα δχν θαίξηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθά κε ην θίλεηξν πνπ ψζεζε ηνπο θνηηεηέο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη πνηά ήηαλ επί ηεο νπζίαο ε εθπαηδεπηηθή ηνπο εκπεηξία. Ζ 

κέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο. Αξρηθά θαηαγξάθεθαλ/ερνγξαθήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ πνιιάθηο. πλερίζηεθε ε αλνηρηή 

θσδηθνπνίεζε γηα λα πεξηνξηζηεί ην πιηθφ πνπ ήηαλ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ην 

αηαμηλφκεην πιηθφ ζε ζέκαηα πξψηνπ επηπέδνπ. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηερληθή ηεο αμνληθήο θσδηθνπνίεζεο γηα ηε κείσζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζε πεξαηηέξσ ζέκαηα δεχηεξνπ επηπέδνπ. Σειηθά θαηεγνξηνπνηήζεθαλ δχν ζέκαηα θαη 

επηά ππνζέκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη θχξηνη ιφγνη πνπ ηνπο 

νδήγεζαλ λα επηιέμνπλ έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ήηαλ νη 

νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη νη ρξνληθέο δεζκεχζεηο. Ζ ρξνληθή 

θαη νηθνλνκηθή επειημία ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζε ηνπο επέηξεπε λα δηακνξθψλνπλ ηε 

κειέηε ηνπο φπσο ηνπο εμππεξεηνχζε, ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζηηο άιιεο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. Δπίζεο, ε πξννπηηθή φηη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ, ζα έπαηξλαλ θαη 

πξναγσγή ελδπλάκσλε ηε ζέιεζή ηνπο. Σέινο, επηζεκάλζεθε πσο πξέπεη λα 

αλακνξθσζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα εληζρπζνχλ νη εγγξαθέο απφ φιν 
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ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη αλάινγσλ 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ (Santos, 2020). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ζαξάληα έμη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε παλεπηζηήκην 

ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα γηα πξψηε θνξά θαη είραλ 

ειάρηζηεο πξνγελέζηεξεο πξνζιακβάλνπζεο/γλψζεηο. Γη’ απηφ θαη αλαιχζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαηάηκεζεο ηνπ ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ρξήζεο ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Ζ δηεξεχλεζε έγηλε 

ζπγθξίλνληαο κε πξνγελέζηεξεο δηδαζθαιίεο ρσξίο ηελ χπαξμε ζπκπιεξσκαηηθήο εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ πσο ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

πιηθφ δηεγείξεη ην καζεζηαθφ ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαη απνθηνχλ/θαηαθηνχλ 

πεξηζζφηεξε γλψζε. Πέξαλ ηνχηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ε έξεπλα 

έδεημε φηη ε απφδνζε ησλ θνηηεηψλ απμάλεηαη πεξηζζφηεξν θαη επθνιφηεξα φηαλ ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή. Αληηζέησο, 

ηα βίληεν ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ είραλ ηελ ίδηα αθαδεκατθή επηξξνή ζηνπο 

θνηηεηέο, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν σο αθαδεκατθή παξαθίλεζε γηα 

ηνπο θνηηεηέο (Ljubojevic et al., 2014). 

ην Ακεξηθάληθν Σξηηνβάζκην Ίδξπκα Iowa State University (ISU) πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 1999, θαη γηα έμη αθαδεκατθά εμάκελα, έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 210 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Αζθάιεηα Καηαζθεπψλ. Δθαιηήξην ηεο εξεπλεηηθήο ζθέςεο 

απνηέιεζε ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζε 

πεξίπησζεο ελίζρπζήο ηνπ κε επηπιένλ πιηθφ. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εξεπλήζεη 

ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή 

δηδαζθαιία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη εξεπλεηέο θαη φινη νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ δηαδηθαζία λα «θαζνδεγεζνχλ» γηα ηελ αλάπηπμε/βειηίσζε θαη 

ρξήζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ ζε κειινληηθά εμάκελα. Γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην WebCT (Course Tools). Πξφθεηηαη γηα έλα αζθαιέο On-line 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ εμππεξεηεί ηηο αθαδεκατθέο αλάγθεο ηνπ θνηηεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα γηα e-learning. ’ απηφ ππήξραλ πεξηιήςεηο ησλ ζεκαηηθψλ 
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ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο, on-line παηρλίδηα γλψζεσλ, πνηθηιία εξγαιείσλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία (κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ-θνηηεηψλ) θαη πξφζβαζε ζηηο 

βαζκνινγίεο. Δπίζεο, ππήξρε ην εκεξνιφγην ηνπ καζήκαηνο κέζα απφ ην νπνίν 

ελεκεξψλνληαλ νη θνηηεηέο γηα θαζεκεξηλά ζέκαηα, γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

εξγαζίεο ηνπο θαη ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Σέινο, ππήξρε έλαο πίλαθαο 

αλαθνηλψζεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, φπνπ είραλ πξφζβαζε φινη νη θνηηεηέο, θαη έλαο 

πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ νπνίν είραλ πξφζβαζε κφλν ηα άηνκα 

ηεο θάζε νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ κειψλ. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα 

νπνία απνηεινχληαλ απφ δεθαηξείο εξσηήζεηο δχν κεγάισλ θαηεγνξηψλ. Οη εξσηήζεηο 

ηνπ πξψηνπ κέξνπο εμέηαδαλ ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

καζήκαηα βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν, ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο 

Τπνινγηζηέο, ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία είραλ πξφζβαζε ζην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ 

θαη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ. Σν δεχηεξν κέξνο εμέηαδε ηηο αληηιήςεηο/ ηε 

γλψκε ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ. Σν εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξσλφηαλ ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ (θζηλφπσξν 1999, άλνημε 2000, θζηλφπσξν 

2000, άλνημε 2001, θζηλφπσξν 2001, άλνημε 2002 θαη θζηλφπσξν 2002). Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο βξίζθνπλ πνιχ ρξήζηκν ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ, 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή φπσο είρε ζρεδηαζηεί. Σν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ βνήζεζε ηνπο 

θνηηεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κειέηεο ηνπο, ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζηελ ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία είλαη θάηη ην νπνίν επηζπκνχλ θαη γηα ην 

κέιινλ (Freeman & Field, 2004).  

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ην 2003-2004, ήηαλ λα εμεηαζηεί αλ θαη θαηά πφζν ε 

ζηάζε ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο ζπνπδέο γηα ηελ 

ειιεληθή κνπζηθή θαη ην ρνξφ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα ηνπο ζπκβνχινπο/θαζεγεηέο, 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηίκεζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε Θεκαηηθή Δλφηεηα. Ο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ηεο έξεπλαο αλέξρεηαη ζε ελελήληα πέληε άηνκα, 

ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004, φινη θνηηεηέο ηεο Θεκαηηθήο 
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Δλφηεηαο «Σέρλεο ΗΗ: Δπηζθφπεζε Διιεληθήο Μνπζηθήο θαη Υνξνχ» ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Χο εξγαιείν θαη φξγαλν κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο ππάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. Με άιια ιφγηα, νη θνηηεηέο πνπ πίζηεπαλ 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε Θεκαηηθή Δλφηεηα ζα ηνπο παξέρεη ηελ επθαηξία εμέιημεο είραλ 

πςειφηεξνπο δείθηεο ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηελ απέλαληη κεξηά ησλ 

θνηηεηψλ (Γνπιηκάξεο, 2011). 

Πξηλ απφ πεξίπνπ δεθαπέληε ρξφληα έγηλε κία έξεπλα πάλσ ζην εμ απνζηάζεσο 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηίηιν «Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο».  Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ ζπκβαηηθήο (θιαζηθήο) επηκφξθσζεο θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα είρε δηάξθεηα έμη κήλεο, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 κέρξη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2005. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ European 

Pedagogical Information and Communications Σechnology Licence (EPICT) ζηελ 

Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εμήληα ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί, 

είθνζη έμη ππεξεηνχληεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη είθνζη πέληε ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

βαζίζηεθε ζηελ εθηίκεζε ηεο γεληθφηεξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαη ζηελ αλάιπζε παξακέηξσλ φπσο είλαη ε πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε 

επρξεζηία ηνπ Γηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο φπσο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε θαη ε νκαδηθή ζπδήηεζε 

(focus group). πγθεθξηκέλα, δηαηέζεθε ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγην, θαηά ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Ζ κειέηε ησλ δεδνκέλσλ 

αθνινχζεζε ηφζν ηελ πνηνηηθή φζν θαη ηελ πνζνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαδεηθλχνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ ΣΠΔ 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Γη’ απηφ θαη νη επηκνξθνχκελνη αλαδεηνχλ ηελ θαηάθηεζε αθφκα 

πεξηζζφηεξσλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη νκαδηθψλ επηκνξθσηηθψλ 
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δξάζεσλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ ζα εληζρχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη παηδαγσγηθφο ηνπο ξφινο-

πάληα ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο απαξαίηεηεο δηα δψζεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ 

επηκνξθσηή (Μνπδάθεο, 2008). 

2.2 Έξεπλεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

Αθνινπζνχλ νη έξεπλεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Οη Παπαθηιίπνπ θ.α. (2016) αλαθέξνληαη ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γπκλάζην 

ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ήηαλ 114 θαη ε έξεπλα είρε δηάξθεηα έληεθα εβδνκάδεο. Σα 

βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ δχν· αλ θαη θαηά πφζνλ δχλαηαη λαη δηαθνξνπνηεζεί 

ε ζηάζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ κέζα απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη 

πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο/ινγηζκηθά ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, ε παξαηήξεζε θαη νη πξφζσπν κε πξφζσπν ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

καζεηέο. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 

Γηθηχνπ θαη ην Volcanic Riddles- εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη καζεκαηηθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βαζηζκέλν ζηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά HotPotatoes, Sketchpad, Geogebra. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

ζηαηηζηηθή κέζνδνο Anova, ην  Levene ηεζη, ε κέζνδνο LSD θαη ην t-test. Σα 

απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηνλ θαίξην ξφιν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απμήζεθε γηα ην ππφ κειέηε κάζεκα, ηα 

ινγηζκηθά είραλ ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

πξφνδν ηνπο, νη έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πην εχιεπηεο απφ ηνπο καζεηέο θαη θάλεθε 

πσο κε ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. κπνξεί 

λα εληζρπζεί ηαπηφρξνλα ε απηνλνκία θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα.  
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Γίκελεο δηάξθεηαο ήηαλ ε έξεπλα ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο πνπ έγηλε ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 90 καζεηέο απφ 4 ηκήκαηα ηεο Α΄ 

γπκλαζίνπ. Ζ ελ ιφγσ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο 

ππνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, φηη βειηηψλεηαη ε αθαδεκατθή επίδνζε (δειαδή νη βαζκνί) ησλ 

καζεηψλ θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηφ ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα καζεζηαθά αληηθείκελα ηνπ Φσηφδεληξνπ θαη, ηέινο, φηη 

ηθαλνπνηεί-δειαδή, φηη ε πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ καζεηή ζπλαληά ή ππεξβαίλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ. θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο 

ζπλάθεηαο αλάκεζα α) ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β) ηελ παξαθνινχζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνχ εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

εκπινπηηζκέλν κε καζεζηαθά αληηθείκελα ηνπ Φσηφδεληξνπ. ηφρνο ηεο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο/απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ 

εξγαιείσλ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, επηιέρηεθε ε θαηλνκεληθά (νηνλεί) 

πεηξακαηηθή κέζνδνο έξεπλαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο, πξνέιεγρν θαη κεηα-έιεγρν θαη πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη νκάδεο ειέγρνπ. Οη 

καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα ζην ζρνιείν γηα κηα δηδαθηηθή ψξα εβδνκαδηαίσο 

θαη ηαπηφρξνλα είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο, 

θαζψο θαη νδεγίεο πνπ ηνπο θαζνδεγνχζαλ θαη ηνπο δηεπθφιπλαλ ζηε κειέηε ηνπο έμσ 

απφ ην ζρνιείν. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (padlet), πνπ 

ηνπο απάιιαμαλ απφ ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κε ηελ δηδάζθνπζα θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ήηαλ δχν,  έλα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (εξσηήζεηο 

ζπκπιήξσζεο θελνχ, εξσηήζεηο εηζαγσγήο ιέμεσλ πνπ έιεηπαλ θαη εξσηήζεηο εηζαγσγήο 

ιέμεσλ πνπ δίλνληαλ σο επηινγή) θαη έλα εξσηεκαηνιφγην (εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη 

θιεηζηνχ ηχπνπ). Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε, κέζα απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, φηη ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ βειηηψλεηαη, φηαλ ζπλδπάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο κε απηά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 
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Δπηπιένλ, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ (padlet) θαίλεηαη λα 

εληζρχεη ηα γλσζηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε 

φηαλ δηδάζθνληαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα κέζα ζηε ηάμε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δηδάζθνληα, παξά φηαλ αθήλνληαη κφλνη κε απηά θαη ηείλνπλ λα ηα κειεηνχλ 

επηθαλεηαθά θαη επηπφιαηα. Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

ήηαλ φηη νη καζεηέο αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (θνπιαξίδνπ & Μαπξνεηδήο, 2016). 

Έξεπλα/δηδαθηηθή παξέκβαζε ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο έγηλε θαη ζε Γπκλάζην ηεο 

Βαιέλζηα ηεο Ηζπαλίαο. Σν ελ ιφγσ ζρνιείν επηιέρζεθε, θαζψο ζηνρεχεη γεληθά ζε κία 

δεκηνπξγηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη είρε ήδε εκπεηξία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζρεηηθά 

κε ηε δεκηνπξγία ήρνπ.   ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηε γλψζε θαη 

ηα εξγαιεία ηνπ web 2.0 γηα λα κπνξέζνπλ κεηά νη ίδηνη νη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα 

δηθά ηνπο έξγα. Ζ ζεκειηψδεο αξρή ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

κάζεκα ηα Μνπζηθήο είλαη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε πεξηζζφηεξε δνπιεηά γίλεηαη κέζα 

ζηελ ηάμε θαη φηη πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε σο ζεκείν 

αθεηεξίαο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο. Με άιια ιφγηα, νη εξεπλεηέο έηξεμαλ έλα πξφγξακκα πνπ ζηφρεπε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ αξρηθά κειεηήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα ηνπ Ηζπαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ θαη «έηξεμαλ» ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα, ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζε καζεηέο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ, φπσο ε δεκηνπξγία ήρνπ, βίληεν, ρεηξηζκνχ, θηιηξαξίζκαηνο θαη νκαδηθνχ 

παηρληδηνχ. Πξνηάζεθαλ δχν κέξε γηα ην ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κία ζεηξά 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη έλα ζχζηεκα 

ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο βαζηζκέλν ζην Web 2.0. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα κε αζχξκαηεο 

θαη θνξεηέο ζπζθεπέο, ηειέθσλα ή ηάκπιεη, κε ην βαζηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη δηαζέζηκν 

ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο ηεο ηάμεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν νη Ζιεθηξνληθνί 

Τπνινγηζηέο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα γίλνληαη/κεηαηξέπνληαη/παίξλνπλ ην ξφιν ηεο 
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θνλζφιαο/παηρληδνκεραλήο γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ θαη ζπλ-δεκηνπξγία απφ πνιινχο 

ζπκκεηέρνληεο ηαπηφρξνλα (Sastre et al, 2013). 

2.3  Έξεπλεο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη δνκεζεί απφ ηνπο Βιηψξα, 

Μνπδάθε θαη Καινγηαλλάθε (2018). Σν δηδαθηηθφ ζελάξην αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα «Ζ 

δηάζιαζε ηνπ Φσηφο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Φσο» ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «Δξεπλψ ηνλ 

Φπζηθφ Κφζκν» ηεο η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη αμηνπνηεί ην Algodoo 

(ινγηζκηθφ δηζδηάζηαηεο δηαδξαζηηθήο ζρεδίαζεο), πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη φινπο 

ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα εληζρχζεη ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ δηεξεπλεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα 

πινπνηεζνχλ ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο θαη νινθιεξψλνληαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζρνιηθήο ηάμεο ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα απνηηκήζεη, ζηε βάζε δνκεκέλσλ 

κεζνδνινγηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην Algodoo κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία αλαδφκεζεο ησλ αξρηθψλ ηδεψλ, λα νδεγήζεη ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα γηα ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη αθνξνχζε ηε κνπζεηαθή αγσγή. Σελ 

νκάδα-ζηφρν απνηεινχζαλ δεθαεπηά καζεηέο λεπηαθήο ειηθίαο νινήκεξνπ ηκήκαηνο 

λεπηαγσγείνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ρσξηφ ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ θαη ε δηάξθεηα ήηαλ δχν 

εβδνκάδεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε ε εξεπλήηξηα ήηαλ ε έξεπλα-δξάζε θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε, κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ (πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε), θαζψο θαη ε κε 

δνκεκέλε παξαηήξεζε ησλ λεπίσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Λφγσ ηεο 

ειηθίαο ησλ καζεηψλ, νη απαληήζεηο ηνπο δφζεθαλ πξνθνξηθά ζηελ εθπαηδεπηηθφ-
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εξεπλήηξηα θαη θείλε θαηέγξαθε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, ε παξαηήξεζε ήηαλ κε 

δνκεκέλε θαη βαζίζηεθε ζηηο ειεχζεξεο ζεκεηψζεηο ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ αλάιπζε θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλαλ κε ην ινγηζκηθφ ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο  «stata», ελψ εθαξκφζηεθε ην ηεζη McNemar γηα λα δηαπηζησζεί ε ηπρφλ 

επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κνπζεηαθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εμΑΔ ζηε καζεζηαθή 

εκπεηξία ησλ καζεηψλ Σα απνηειέζκαηα είραλ ζεηηθά πξφζεκν, αθνχ κεηά ηελ 

παξέκβαζε κε ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη ηηο εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ηα παηδηά 

ελζνπζηάζηεθαλ θαη θηλεηνπνηήζεθαλ καζεζηαθά θαη θνηλσληθά θηάλνληαο ζην ζεκείν 

λα κπνξνχλ λα νλνκαηίδνπλ  γλσζηά εθζέκαηα θαη κνπζεία πνπ γλψξηζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο παξέκβαζεο, πάληα κε ηελ βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ. (Βέξγνπ et al, 2016). 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα γηα ηελ αλαπιήξσζε 

ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ πεξηζηαζηαθά απφ ην ζρνιείν. Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εμαζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζε ρσξηφ ηεο λφηηαο Διιάδαο 

(αγξνηηθή πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ) θαη ε νκάδα-ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο- ησλ ηάμεσλ 

Γ΄ θαη Σ΄- πνπ απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ ην ζρνιείν. Ο  ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 70. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηξία. 

Οη ιφγνη θαη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο, ηα πξναπαηηνχκελα ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη, ηέινο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζρνιηθήο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ απηή ηεο έξεπλαο-δξάζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην εκεξνιφγην παξαηήξεζεο, νη  εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ε  

ειεχζεξε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη  ε παξαηήξεζε απφ ηελ 

θξηηηθφ θίιν, ηφζν ζε επίπεδν ζρνιείνπ φζν θαη ζε επίπεδν πιαηθφξκαο. Ζ εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα edmomdo, αθνχ ζεσξείηαη εχρξεζηε, 

θαηαζθεπαζκέλε γηα παηδαγσγηθνχο θαη κφλν ζθνπνχο θαη αζθαιήο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη  νη καζεηέο πνπ ελεπιάθεζαλ βνεζεζήθαλ πνηθηινηξφπσο, αθνχ έκαζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα λέν κέζν θαη ε  επηθνηλσλία πνπ πξφζθεξε βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα 

επηιχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ζέκαηα πνπ δελ είραλ θαηαιάβεη ή δελ είραλ 
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παξαθνινπζήζεη ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Δπίζεο, επηβεβαηψζεθε ε επρξεζηία ηνπ 

edmondo (Μαλνχζνπ&Παπαληθνιάνπ, 2019). 

Σελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 πινπνηήζεθε κία έξεπλα ζπκπιεξσκαηηθήο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο painting feelings. Ζ 

ζπλεξγαζία έγηλε αλάκεζα ζε 8 ζρνιεία- έμη ειιεληθά θαη δχν  ηνπ εμσηεξηθνχ ζε 

Ληζνπαλία θαη Ρνπκαλία. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζε ηάμεηο λεπηαγσγείσλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 80 παηδηά. Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο 

ηεο αξρήο «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ», ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη, ηέινο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζηεξίρζεθε 

ζηνλ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο θαη ηεο πιαηθφξκαο e-twinning θαη 

θάιππηε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ην λεπηαγσγείν. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζρνιηθήο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απέδεημε πσο νη καζεηέο απνθφκηζαλ φια ηα νθέιε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, αλέπηπμαλ ηελ θξηηηθή 

ηνπο ζθέςε, ηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, πάληα κε ηελ βνήζεηα ησλ 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζήκεξα (Παιαηνδήκνπ, 2017).  

Οη Σδήινπ θαη Παπαδεκεηξίνπ (2019),  θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 εθπφλεζαλ κία 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ κέζα απφ ηελ ηέρλε 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πάλσ ζην πεδίν ηεο πκπιεξσκαηηθήο 

ρνιηθήο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έγηλε ηνπο κήλεο απφ 

Μάξηην κέρξη θαη Ηνχλην ηνπ 2018. πκκεηείραλ 47 καζεηέο- 26 λήπηα, 15 πξνλήπηα θαη 

6 καζεηέο απφ ηελ Γ’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ- φινη απφ πξσηλά ηκήκαηα. Σα ππφ ζπκκεηνρή 

ζρνιεία ησλ καζεηψλ βξίζθνληαη ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο κεζαίνπ θνηλσληθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο  είραλ πξνγελέζηεξε 

ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα «eΣwinning». Οη δε εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεηψλ είραλ 

εκπεηξία ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Οη εξεπλήηξηεο ζπλδχαζαλ 

ηελ πνηνηηθή κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα (Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή SPSS 23.0), εθφζνλ 
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αθνινχζεζαλ ηελ ζπκκεηνρηθή έξεπλα-δξάζε. Ζ θηινδνμία ηνπο ήηαλ λα έρνπλ νη 

καζεηέο ελεξγφ ζπκκεηνρή πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ αλ θαη θαηά πφζνλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα πηνζεηεζνχλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη εθπαίδεπζεο, φπσο ε 

ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ην εκεξνιφγην, ην απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην (αλνηθηνχ θαη 

θιεηζηνχ ηχπνπ), ε ζπλέληεπμε θαη ν ζρνιηαζκφο θξηηηθνχ θίινπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δχλαηαη λα 

πινπνηεζεί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα φισλ ησλ 

κνξθψλ κάζεζεο-αηνκηθή θαη νκαδηθή κειέηε,  δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ζχγρξνλα θπζηθά, εηθνληθά ή κηθηά πεξηβάιινληα. Δπηπξνζζέησο, 

επηβεβαηψζεθε ην γεγνλφο φηη κε ην θαηάιιειν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φρη κφλν 

ζηεξίδεηαη θαηά πνιχ ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αιιά παξάιιεια 

ελδπλακψλεηαη ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε. Σέινο, αλαδείρζεθε ε 

ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία.  

Μία άιιε έξεπλα ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ΟΓΤΔΑ. Μέζα απφ ηνλ ΟΓΤΔΑ αμηνπνηήζεθαλ 

παηδαγσγηθά νη ΣΠΔ, θπξίσο ε ηειεδηάζθεςε θαη νη εθαξκνγέο ηνπ WEB 2.0. ηφρνο 

ηνπ ΟΓΤΔΑ ήηαλ ε ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε θαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη 

ε θαιιηέξγεηα θξίζηκσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αλάκεζα ζε καζεηέο δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ μεθίλεζε ην 2000, ζηελ 

Κχπξν, θαη ην 2004 εληάρζεθαλ θαη ζρνιεία απφ ηε Διιάδα. Δπίζεο, ην 2004 ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξα έκθαζε ζηελ δφκεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γηα ηε κεζνδνινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε 

ζρεδηάζηεθαλ ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα, φια θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο ηειεδηάζθεςεο- 

εηδηθφηεξα, εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηθνληθή (δπλεηηθή ηάμε) ηάμε, ζπλεξγαζία 

νκάδσλ απφ απφζηαζε θαη παξνπζίαζε ζπλεξγαηηθψλ δεκηνπξγηψλ ζε ζεκαληηθνχο 

άιινπο. Οη ηειεδηαζθέςεηο γίλνληαη αλά δχν ηάμεηο, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ζπκβνπιεπηηθφο/ππνζηεξηθηηθφο, νη καζεηέο είλαη εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  55 

 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελψ ηδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν βειηησλφηαλ/άιιαδε αλάινγα αλ ην βάξνο έπεθηε ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ηε ζπκκεηνρή ή φρη 

ησλ καζεηψλ (Αλαζηαζηάδεο, 2017). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

πνιιαπιά. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ βειηηψζεθε θαηά πνιχ, νη εθπαηδεπηηθνί 

πηνζέηεζαλ απνηειεζκαηηθά ηα λέα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

(Υακπηανχξεο, 2005). Δπίζεο, απνθαιχθζεθε φηη ην πξφγξακκα έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

θνηλσληθήο παξνπζίαο ηέηνηα, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ε 

αιιειεπίδξαζε είλαη παξνχζα ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο (δηάινγνο, επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζία θ.ιπ.) (Φηιηππνχζε, 2012). 

Μία άιιε έξεπλα, φρη κε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αιιά κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιείν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ’ Γεκνηηθνχ (22 καζεηέο). Ζ εθπαηδεπηηθφο/εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνίεζε σο αθφξκεζε έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία 

ελφο animation ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κία 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ηεζζάξσλ σξψλ κε ζηφρνπο ηελ πνιχπιεπξε αλάιπζε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο θαιιηηερληθέο 

ηνπο θιίζεηο ή φρη, ην «πάληξεκα» ηνπ ζήκεξα (λέεο ηερλνινγίεο) κε ην ρζεο (ην 

παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη), ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα νκαδηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαηάιαβαλ ην λφεκα ησλ ζηίρσλ θαη αλαδήηεζαλ αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην ηξαγνχδη. 

Δπίζεο, κεηαμχ ησλ παηδηψλ επηθξάηεζε ην ζπλεξγαηηθφ, ηζφηηκν θαη νκαδηθφ θιίκα.  Ζ 

εηζαγσγή θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα ήηαλ θάηη πνπ ελζνπζίαζε ηνπο 

καζεηέο θαη έδεημαλ φιε ηνπο ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Καη, ηέινο, θαηαλφεζαλ φιε ηελ 

απαηηνχκελε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα animation (ηάθαο & φθαιε, 

2011). 

Μία έξεπλα αλεζηξακκέλεο ηάμεο πινπνηήζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ πέληε ρξφληα. Ζ 

έξεπλα έγηλε ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 2015 ζε ζρνιεία ηεο 
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Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Πεξάκαηνο. πκκεηείραλ ελελήληα ελλέα καζεηέο ηξηψλ 

ηάμεσλ ηεο Δ’ Γεκνηηθνχ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ 

καζεκαηηθψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Κιάζκαηα. Ζ δηάξθεηά ηεο ήηαλ 6 δηαθνξεηηθέο 

κέξεο γηα ην θάζε ζρνιείν, αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ είρε 

γίλεη. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ ε κεζνδνινγία ηεο αλεζηξακκέλεο 

ηάμεο είρε επίδξαζε ηφζν ζηηο ζηάζεηο φζν θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη 

ζην ελ ιφγσ κάζεκα, αιιά θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, 

επηδηψρζεθε λα κεηξεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ 

ρξεζηκφηεηάο ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο. Γηα ηηο 

εθπφλεζή ηεο αμηνπνηήζεθε ε έξεπλα επηζθφπεζεο. Γεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξα ςεθηαθά 

καζήκαηα (έλα θχιιν εξγαζίαο γηα θάζε κάζεκα) θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

ζηεξίρζεθε ζηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

γλψζεο, φπσο βίληεν, εηθφλα θίλεζε, αθήγεζε-αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ Articulate Storyline 2, ην Office Point 

θαη ην Power Point. Γηα λα έρεη θάπνηνο πξφζβαζε ζ’ απηά έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θσδηθφ εηζφδνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο κπνξνχζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην 

πεξηερφκελν, γηα παξάδεηγκα λα δεηήζνπλ επαλάιεςε, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αζθήζεηο 

απηφ-αμηιφγεζεο θιπ. Δπίζεο, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πξηλ θαη 

έλα κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 

κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSSv21. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο είλαη πεπεηζκέλνη φηη κε ηελ αλεζηξακκέλε 

ηάμε ην κάζεκα έρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη πην ειθπζηηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ θαη, 

θπζηθά, αληηιακβάλνληαη πιένλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο (Κνπηξνκάλνο, 

Μνπδάθεο, Καηζηγηάλλε, Εεξβφο, & νπδίαο, 2016). 

Άμηα ιφγνπ είλαη θαη ε έξεπλα ηεο Κνςαιίδνπ (2015), ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κελ κε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αιιά είλαη εζηηαζκέλε ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο. 

Γηεμήρζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Σ’ Γεκνηηθνχ) θαη ζηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο 

ήηαλ λα εηζάγεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο ηνπ κπαξφθ. Ζ 

κειέηε ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ κία βησκαηηθή πξνζέγγηζε, κέζα απφ έλα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν κνληέιν δηαδηθαζίαο,  πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ην ζηπι ηνπ 
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Μπαξφθ γεληθά ζηελ ηέρλε θαη ζηελ κνπζηθή εηδηθφηεξα. Ζ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ηελ παξαηήξεζε πξηλ θαη κεηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα 

θαηαθηήζνπλ έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επνρή ηνπ Μπαξφθ. 

πσο ππνζηεξίδεη ε Μαξθέα (2004) πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά αθφκα βήκαηα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζην ειιεληθφ ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, επηβάιιεηαη λα 

εμεηαζηνχλ κε επηζηεκνληθή καηηά φια ηα ειιεληθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί 

έλα λέν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη αμηνπνηψληαο ηα 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

έρεη θαη ν ιφγνο ησλ κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη άκεζα ηνλ παικφ ηεο ηάμεο 

(Οηθνλνκίδνπ- ηαχξνπ, 2009). Δλδηαθέξνπζα θαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηα 

πξναλαθεξζέληα πεξί ζχληαμεο λένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ηεο Ησαλλίδνπ – Κνπηζειίλε (2013), ε νπνία είλαη νπαδφο ηεο άπνςεο πσο 

ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη δεκηνπξγηθφ εάλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο 

δεκηνπξγεζνχλ ηάμεο κηθηήο ηθαλφηεηαο.  

Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή αξέλα ζρεηηθά κε ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αμίδεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ 

παγθνζκίσο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, γεληθά, θαη γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εηδηθά. Δλδηαθέξνλ πνπ απμάλεηαη ζπλερψο θαη κάιηζηα ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δξεπλεηηθά θελά πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε επρξεζηία ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ γηα κάζεζε, ε αλάγθε γηα ζπλερή επηζηεκνληθή 

ελεκέξσζε, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο δελ κπνξνχλ παξά λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κέζα απφ ηελ 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 
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3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα έξεπλα έρεη ζρέζε κε ηα φξγαλα ηεο πκθσληθήο 

Οξρήζηξαο θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ψζηε νη καζεηέο 

λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θαληαζία θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηα 

εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα, ηα νπνία αλέξρνληαη ζε νθηψ θαη ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ 

ζρεηηθά ππνεξσηήκαηα. Αθνινπζεί ε αλαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Έπεηηα αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Μεηά 

αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη, ηέινο, ε εγθπξφηεηα, ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη 

νη πεξηνξηζκνί απηήο. 

3.1 Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία, ε πινπνίεζε θαη ε απνηίκεζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο "κεγάιεο νξρήζηξεο ζε ήρνπο..θιαζηθνχο" κε 

ζέκα ηα φξγαλα ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο ηεο Δ’ θαη Σ’ ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν πιηθφ απηφ ζα 

απνηειέζεη έλα ςεθηαθφ εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο, αθνχ ζα ηνλ 

βνεζήζεη λα δηδάμεη ην κάζεκα κε κεγαιχηεξε επρέξεηα. Δμίζνπ ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη 

ην φθεινο θαη γηα ηνπο καζεηέο, αθνχ ε κάζεζε ζα ζπληειείηαη πην δηαζθεδαζηηθά, θαη 

επράξηζηα κε απνηέιεζκα ε θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ λα γίλεηαη πην 

νπζηαζηηθή θαη βαζηά.  

Να ζεκεησζεί φηη πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ηεο 

κάζεζεο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δελ ππάξρνπλ, φκσο, αξθεηέο κειέηεο πνπ λα 
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έρνπλ εξεπλήζεη ηε δηδαθηηθή ηεο κνπζηθήο κέζσ ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. 

3.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα δεηνχκελα ηεο έξεπλαο δηαηππψλνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα 

πιήξεο εηθφλα ζρεηηθά κε ηα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα απαληεζνχλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 1) Πσο απνηηκάηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο; 

 

2) Πσο απνηηκψληαη ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ; 

 

3) Πσο αμηνινγείηαη ε δξάζε action bound; 

 

Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1:Τπάξρεη επηζηεκνληθή ζπλνρή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ Δ.Τ; 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)ην Δ.Τ. γίλεηαη παξάζεζε πιεξνθνξηψλ / απφςεσλ κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε; 

β)ην Δ.Τ. γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ (Βηβιία, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θιπ); 

γ)ην Δ.Τ. γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ / απφςεσλ; 

δ)Σν Δ.Τ. είλαη εκπινπηηζκέλν κε ηελ εξκελεία / θξηηηθή ζπδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ; 

ε)Σν Δ.Τ. παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζε 

δηαθνξεηηθέο πεγέο; 
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Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Σν Δ.Τ. ζπκβάιιεη ζηελ απιή θαη θαηαλνεηή παξνπζίαζε ηνπ 

Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ; 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)Σν χθνο ηεο γξαθήο είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ αλαγλψζηε;  

β)ην Δ.Τ. γίλεηαη ρξήζε πξνζσπηθψλ θαη θηεηηθψλ αλησλπκηψλ; 

γ)ην Δ.Τ. γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ρξήζε ηεο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο; 

δ)Ζ γξαθή ηνπ Δ.Τ. είλαη επαλάγλσζηε; 

ε)Ζ ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Δ.Τ. είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

ζη)Σν Δ.Τ. παξνπζηάδεηαη ηκεκαηηθά ζην κέγεζνο ηεο νζφλεο; 

δ)Σν Δ.Τ. πεξηέρεη κφλν θείκελν; 

ε)Σν Δ.Τ. πεξηέρεη θείκελν θαη εηθφλεο; 

ζ)Σν Δ.Τ. πεξηέρεη θείκελν, εηθφλεο θαη video; 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Δίλαη ην Δ.Τ. εχρξεζην; 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 3 ζρεηίδεηαη κε ηελ επρξεζηία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)Σα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Δ.Τ.(εκπξφο, πίζσ θιπ) είλαη θαηαλνεηά θαη 

αλαγλσξίζηκα; 

β)Σα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Δ.Τ. (πξφζζεηεο πεγέο, δξαζηεξηφηεηεο θιπ) 

είλαη θαηαλνεηά θαη αλαγλσξίζηκα; 

γ)Ζ πινήγεζε ζην Δ.Τ. είλαη εχθνιε; 

δ)Οη ππεξζχλδεζκνη ηνπ Δ.Τ νδεγνχλ ζην αλακελφκελν πεξηερφκελν; 
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Δξεπλεηηθό εξώηεκα 4: Σν Δ.Τ. ππνζηεξίδεη-θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε κειέηε 

ηνπ; 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 4 ζρεηίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)Παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα κειεηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ; 

β)Σν Δ.Τ. ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν πξνθεηκέλνπ λα δψζεη έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία [Τπάξρνπλ πιαίζηα ή έληνλε γξαθή (ζήκαλζε) ψζηε λα ηνλίδνληαη 

ζεκαληηθέο έλλνηεο]; 

γ) ην Δ.Τ. ππάξρνπλ επεμεγεκαηηθά ζρφιηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζπνπδαζηή ζηε 

κειέηε ηνπ; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 5: Ο εθπαηδεπφκελνο ππνζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

Δ.Τ ζηε κειέηε ηνπ; 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 5 ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

θαη αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ εξσηήζεηο πάλσ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα; 

β)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

εκπιαθεί ζπλαηζζεκαηηθά κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα; 

γ)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

αληαιιάμεη απφςεηο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο; 

δ)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο; 

ε)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ελζσκαηψζεη/εκπινπηίζεη ηηο απφςεηο ηνπ πάλσ ζε απηφ; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 6: Σν Δ.Τ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα Αλαζηνραζκνχ - 

Απηναμηνιφγεζεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν; 
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Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα  6 ζρεηίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ; 

β)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηφλνκεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ; 

γ)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε δίαπισλ 

επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ; 

δ)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ζπζρεηίζεη ηα λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα; 

ε)Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

εθαξκφζεη ηε λέα γλψζε ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 7: ην Δ.Τ πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ν θνπφο θαη ηα 

Πξνζδνθψκελα Απνηειέζκαηα; 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 7 ζρεηίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)ην Δ.Τ. δηαηππψλεηαη ζαθψο ν ζθνπφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο; 

β)ην Δ.Τ. δηαηππψλνληαη ζαθψο ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζε θάζε δηδαθηηθή 

ελφηεηα; 

γ)Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επίπεδν γλψζεσλ; 

δ)Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επίπεδν 

δεμηνηήησλ; 

ε)Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επίπεδν ζηάζεσλ; 

ζη)Ο εθπαηδεπφκελνο ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ κε βάζε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 8: Tν Δ.Τ έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο; 
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Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 8 ζρεηίδεηαη κε ηα πνιπκέζα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνεξσηήκαηα: 

α)ην Δ.Τ ππάξρεη ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ θαη εηθφλαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ; 

β)ην Δ.Τ ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ; 

γ)ην Δ.Τ ππάξρνπλ ζηνηρεία αθήγεζεο (κνλφινγνο, δηάινγνο, πεξηγξαθή, ζρφιηα θ.ά.); 

δ)ην Δ.Τ ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (ιέμεηο, εηθφλεο, ήρνη) κε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν;  

ε)ην Δ.Τ γίλεηαη ρξήζε θηιηθήο γιψζζαο; 

ζη) ην Δ.Τ γίλεηαη ρξήζε δεχηεξνπ πξνζψπνπ; 

δ) ην Δ.Τ γίλεηαη ερεηηθή παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ; 

ε)ην Δ.Τ ην χθνο ηεο ερεηηθήο παξνπζίαζεο είλαη θηιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν; 

ζ)ην Δ.Τ εκθαλίδεηαη έλαο θηιηθφο ραξαθηήξαο (avatar) πνπ εληζρχεη ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ; 

η)ην Δ.Τ ε παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη ηκεκαηηθά; 

ηα)ην Δ.Τ ππάξρνπλ δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο; 

ηβ)ην Δ.Τ ππάξρνπλ καθξνζθειή θείκελα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ; 

ηγ)Σν Δ.Τ παξέρεη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ; 

ηδ)ην Δ.Τ ππάξρνπλ ζηνηρεία επηζήκαλζεο (έληνλε γξαθή, ππνγξάκκηζε, ρξσκαηηζκφο 

θ.α.); 

ηε)ην Δ.Τ ππάξρνπλ εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηε κειέηε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ; 
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Δξεπλεηηθό εξώηεκα 9: Πνηέο είλαη νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο θαη ηα δπλαηά ζεκεία 

ηνπ Δ.Υ.; 

α) Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ηξία πην δπλαηά ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ; 

β) Γξάςηε έσο ηξεηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεηε πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ. 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 10: Πσο αμηνινγείηαη ην παηρλίδη επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο; 

α) Σν πεξηερφκελν ήηαλ θαηαλνεηφ ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζην παηρλίδη; 

β) Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ αξθεηέο γηα ηηο γλψζεηο ζνπ; 

γ) Σν θείκελν, ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα θαη ηα γξαθηθά βνήζεζαλ ζην παηρλίδη; 

δ) Ήηαλ εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε νη επηινγέο ηνπ παηρληδηνχ; 

ε) ε βνήζεζε ην παηρλίδη λα γλσξίζεηο ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Φηιαξκνληθήο 

Ρεζχκλνπ; 

ζη) Παίδνληαο ην παηρλίδη κπφξεζεο λα γλσξίζεηο θαιχηεξα ηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή 

Ρεζχκλνπ; 

δ) Θα πξνηείλαηε ζηνπο καζεηέο ζαο λα παίμνπλ απηφ ην παηρλίδη; 

ε) Θεσξείο φηη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είλαη ρξήζηκν (δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε); 

 

3.3 Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

 3.3.1 Δίδνο έξεπλαο 

Πξφθεηηαη γηα κία εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πνηνηηθή. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο 

Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ. 

«Ζ πνηνηηθή έξεπλα, έρεη επέιηθηε δνκή, δελ ειέγρεη ζεσξίεο, αιιά πξνηείλεη θαηλνύξηεο, 

αλαιύεη ζε βάζνο θνηλσληθά θαηλόκελα, ρσξίο λα απνβιέπεη ζηε ζύλζεζε λνξκώλ θαη ηε 
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γελίθεπζή ηνπο ζε επξύηεξα θνηλσληθά πιαίζηα, αιιά ζηελ αλάδεημε θαζεκίαο μερσξηζηήο 

πηπρήο ελόο θαηλνκέλνπ, θαζώο θαη ζηελ νιηζηηθή θαηαλόεζή ηνπ» (Κπξηαδή, 1999). 

 
3.3.2 Γείγκα έξεπλαο θαη ρξνληθή πεξίνδνο ηεο εθαξκνγήο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Ηνχλην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020. To δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ δέθα εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, έλαλ 

θξηηηθφ θίιν, εηδηθφ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη πέληε καζεηέο ηνπ 13/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

ηαπξσκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ λνκφ Ρεζχκλεο. πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ δχν 

καζεηέο απφ ηελ Δ' θαη ηξεηο απφ ηελ η' ηάμε ηνπ ζρνιείνπ, (δείγκα επθνιίαο). Οη 

εθπαηδεπηηθνί ήηαλ έμη γπλαίθεο θαη ηέζζεξηο άλδξεο. Μία είλαη κεηαμχ 22-30 εηψλ, 

πέληε είλαη κεηαμχ 31-40 εηψλ, θαη ηέζζεξηο είλαη κεηαμχ 41-50. Ζ πξνυπεξεζία ελφο 

είλαη κεηαμχ 0-4 έηε, ηξηψλ είλαη κεηαμχ 5-10 έηε, δχν κεηαμχ 11-20 έηε θαη ηέζζεξηο 

έρνπλ πξνυπεξεζία πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα.   

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιχνληαη πνζνηηθά: 

 

 
  Δ' ηάμε Ση' ηάμε 

Φύιιν Μαζεηώλ Ν 

 

Ν Ν 

Αγόξηα 2 1 1 

Κνξίηζηα 3 1 2 

Σύλνιν 5 2 3 

  
Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά καζεηηθνχ δείγκαηνο  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ είλαη ηα παξαθάησ θαη αλαιχνληαη πνζνηηθά: 

 
Φαξαθηεξηζηηθά Ν 

Δμνηθείσζε κε ηηο ΤΠΔ 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 
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Γηαθσλψ 0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 1 

πκθσλψ 6 

πκθσλψ απφιπηα 3 

Σύλνιν 10 

 

Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθνχ δείγκαηνο 

 
 

Γηάγξακκα 1: Δμνηθείσζε κε ηηο Σ.Π.Δ. 

 
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε: 

 
Φαξαθηεξηζηηθά Ν 

Φξήζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 

Γηαθσλψ 0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 1 

πκθσλψ 5 

πκθσλψ απφιπηα 4 

Σύλνιν 10 

 
Πίλαθαο 3: Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο θαη Σ.Π.Δ. 
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Γηάγξακκα 2: Υξήζε Σ.Π. ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθείσζε κε ηε κέζνδν 

ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ΔμΑΔ) κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ: 

 

Φαξαθηεξηζηηθά Ν 

Δμνηθείσζε κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ  

Γηαθσλψ απφιπηα 0 

Γηαθσλψ 0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 2 

πκθσλψ 6 

πκθσλψ απφιπηα 2 

Σύλνιν 10 

 

Πίλαθαο 4: Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπηηθψλ εμνηθεησκέλσλ κε ηελ ΔμΑΔ & Σ.Π.Δ. 
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Γηάγξακκα 3: Δμνηθείσζε Δθπαηδεπηηθψλ κε ηελ κέζνδν ηεο ΔμΑΔ 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο πάλσ 

ζηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί κε ηε κέζνδν ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ΔμΑΔ): 

 

Φαξαθηεξηζηηθά Ν 

Δμνηθείσζε κε ηε κειέηε Δ.Υ κε ηελ κέζνδν ΔμΑΔ  

Γηαθσλψ απφιπηα 0 

Γηαθσλψ 0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 2 

πκθσλψ 6 

πκθσλψ απφιπηα 2 

Σύλνιν 10 

 
Πίλαθαο 5: Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο θαη εμνηθείσζή ηνπο κε Δ.Τ. 

ζρεδηαζκέλν κε ηελ κέζνδν ηεο ΔμΑΔ 
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Γηάγξακκα 4: Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο θαη εμνηθείσζή ηνπο κε Δ.Τ. 

ζρεδηαζκέλν κε ηελ κέζνδν ηεο ΔμΑΔ 

 
Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ πάλσ απφ 11 ρξφληα πξνυπεξεζία, ηέζζεξηο απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξαπάλσ 

απφ 20 ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε 

ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ). Σξεηο είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλνη, έμη είλαη εμνηθεησκέλνη θαη έλαο είλαη 

νπδέηεξνο. Οη ελλέα απφ απηνχο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη 

έλαο είλαη νπδέηεξνο. ζνλ αθνξά ζηελ εμνηθείσζε κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ, δχν είλαη 

νπδέηεξνη, έμη είλαη εμνηθεησκέλνη θαη δχν απφιπηα εμνηθεησκέλνη. Σέινο, ζηε κειέηε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ, δχν είλαη 

νπδέηεξνη, έμη είλαη εμνηθεησκέλνη θαη δχν είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλνη. 

εκαληηθφ ξφιν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο έπαημε 

ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θαηξφ παλδεκίαο πνπ βξηζθφηαλ ε 

ρψξα εθείλν ην δηάζηεκα θαη ζπλνδεπφηαλ απφ γεληθή απαγφξεπζε θπθινθνξίαο 

(lockdown). Σα καζήκαηα πιαηζηψλνληαη  κέζσ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο κάζεζεο κε 
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απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ σο πξψην γλψκνλα ηεο εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο 

ΣΠΔ θαη ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην ξφιν ηνπ θξηηηθνχ θίινπ έπαημε ζπλάδειθνο εθπαηδεπηηθφο 

κε δεθανθηψ ρξφληα δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεηφθνηηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δηδηθφο ζηε Γεκηνπξγία 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ κε ηε Μέζνδν ηεο ΔμΑΔ. 

 

3.3.3  Μέζα θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δφζεθαλ 10 

εξσηεκαηνιφγηα (πνηνηηθή κέζνδνο κε Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 5 

εξσηεκαηνιφγηα (πνηνηηθή κέζνδνο κε πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο) ζηνπο καζεηέο θαη 1 ζηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ (πνηνηηθή 

κέζνδνο κε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ) πνπ ζπκκεηείρε ζην εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  

Αξρηθά ζηάιζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ν ζχλδεζκνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ πιαηθφξκα Chamilo e-learning & Collaboration Software 

ψζηε λα ππάξρεη επειημία ζην ρξφλν, ην ρψξν θαη ην ξπζκφ επεμεξγαζίαο ηνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο  θιήζεθαλ, αθνχ κειεηήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα ζπκπιεξψζνπλ 

έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε  ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα φξγαλα 

ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ην παηρλίδη επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε επίθεληξν ηελ Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο.   

ζνλ αθνξά ην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ην 

ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνχ πξψηα επηζθέθηεθαλ ηε Γεκνηηθή 

Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ θαη έπαημαλ ην παηρλίδη "Γίλε γηα κηα κέξα Μαέζηξνο". ηε 

ζπλέρεηα έζηεηιαλ ηα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(email).  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ επηρεηξείηαη ε απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα βαζίζηεθαλ ζηε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, 

φπσο απηή δηδάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
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Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο "Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο- Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ (e-Learning)". 

 

3.3.4 Κσδηθνπνίεζε ησλ Γεδνκέλσλ ηεο Έξεπλαο 

 
Ζ θσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

(εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, θξηηηθφο θίινο) πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηερληθή Αλάιπζεο 

Πεξηερνκέλνπ. Χο κνλάδα αλάιπζεο ζεσξήζεθε ε πξφηαζε, θχξηα κε δεπηεξεχνπζα ζε 

εηδηθφ ινγηζκηθφ (Atlas-it 8.0). Σα εξσηεκαηνιφγηα κνξθνπνηήζεθαλ θαη 

απνζεθεχηεθαλ ζε κνξθή εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ (rtf) θαη εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ 

Atlas-it 8.0, ελψ αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρσξίδνληαο ην εξσηεκαηνιφγην ζε δέθα άμνλεο. Κάζε πξφηαζε αληηζηνηρνχζε ζε έλαλ 

θσδηθφ απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα θαη έπαηξλε έλαλ πιαγηφηηηιν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ καζεηψλ, ιφγσ ηνπ δείγκαηνο επθνιίαο (5) αλαιχζεθαλ 

πεξηγξαθηθά.  

Σν Atlas δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ησλ αμφλσλ αιιά θαη ηελ θαηακέηξεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θάζε άμνλα θαη ηνπ θάζε βαζηθνχ ηνπ αληηθείκελνπ ζην 

ζχλνιν ησλ απφςεσλ πνπ δηεξεπλψληαη (Gregorio, 2009). Σν πξφγξακκα απηφ δίλεη 

επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παίξλεη ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλν κε έλα θψδηθα επηιέγνληαο ην βαζηθφ αληηθείκελν. χκθσλα κε ηνλ 

Βάκβνπθα (2000), γηα λα εμαζθαιηζζεί ε εγθπξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αμφλσλ θαη ησλ βαζηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο, αθνινπζήζεθαλ νη 

παξαθάησ αξρέο:  

 Δμαληιεηηθφηεηαο: ιεο νη ελφηεηεο αλάιπζεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνπ θαζνξίζηεθαλ. 

 Καηαιιειφηεηαο: ιεο νη θαηεγνξίεο ηαηξηάδνπλ ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζην 

πεξηερφκελν πνπ αλαιχεηαη. 

 Ακνηβαίνπ Απνθιεηζκνχ: κία ελφηεηα αλάιπζεο δελ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί 

ηαπηφρξνλα ζε δχν θαηεγνξίεο. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 

 

 

1νο άμνλαο: Δπηζηεκνληθή Σπλνρή/Τεθκεξίσζε ηνπ Δ.Υ 

 

ην Δ.Τ. γίλεηαη παξάζεζε πιεξνθνξηψλ / 

απφςεσλ κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε. 

BOOK_DOCUMENTATION 

ην Δ.Τ. γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο 

πεγέο πιεξνθνξηψλ (Βηβιία, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θιπ). 

INFO_SOURCE 

ην Δ.Τ. γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ / απφςεσλ. 

INFO_ANALYSIS 

Σν Δ.Τ. είλαη εκπινπηηζκέλν κε ηελ 

εξκελεία / θξηηηθή ζπδήηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

INFO_INERPATION 

Σν Δ.Τ. παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζε 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

SOURCE_STUDY 

 

2νο άμνλαο: Τν Δ.Υ. ζπκβάιιεη ζηελ απιή θαη θαηαλνεηή παξνπζίαζε ηνπ Γλσζηηθνύ 

Αληηθεηκέλνπ 

 

Σν χθνο γξαθήο ηνπ Δ.Τ. είλαη θηιηθφ γηα 

ηνλ αλαγλψζηε. 

FRIENDLY_STYLE 

ην Δ.Τ. γίλεηαη ρξήζε πξνζσπηθψλ θαη 

θηεηηθψλ αλησλπκηψλ. 

PERSONAL_POSSESIVE_PRONOUNS 

ην Δ.Τ. γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ρξήζε ηεο 

θαζνκηινχκελεο γιψζζαο. 

USE_SPOKEN_LANGUAGE 

Ζ γξαθή ηνπ Δ.Τ. είλαη επαλάγλσζηε. LEGIBLE_WRITING 

Ζ ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Δ.Τ. 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

INFO_DENCE_SATISFACTION 

Σν Δ.Τ. παξνπζηάδεηαη ηκεκαηηθά ζην 

κέγεζνο ηεο νζφλεο. 

FULL_SCREEN_PRESENTATION 

Σν Δ.Τ. πεξηέρεη κφλν θείκελν. TEXT_ONLY 

Σν Δ.Τ πεξηέρεη θείκελν θαη εηθφλεο. TEXT_PICS 

Σν Δ.Τ πεξηέρεη θείκελν,  εηθφλεο θαη video. 

 

TEXT_PICS_VIDEO 
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Οη ρξσκαηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Δ.Τ. 

ζπκβάιινπλ ζηελ άλεηε αιιειεπίδξαζε; 

 

COLOUR_COMFORT_INERACTION 

 

3νο άμνλαο: Δπρξεζηία ηνπ Δ.Υ.  

 

Σα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην  

Δ.Τ. (εκπξφο, πίζσ θιπ) είλαη θαηαλνεηά θαη 

αλαγλσξίζηκα. 

BUTTONS_UNDERSTAND_RECODENI

CE 

Σα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην  

Δ.Τ. (πξφζζεηεο πεγέο, δξαζηεξηφηεηεο θιπ) 

είλαη θαηαλνεηά θαη αλαγλσξίζηκα. 

ICONS_UNDERSTAND_RELODENISE 

Ζ πινήγεζε ζην Δ.Τ. είλαη εχθνιε. EASY_NAVIGATION 

Οη ππεξζχλδεζκνη ηνπ Δ.Τ. νδεγνχλ ζην 

αλακελφκελν πεξηερφκελν. 

HYPERLINKS_LEAD_CONTEXT 

 

4νο άμνλαο: Τν Δ.Υ. ππνζηεξίδεη - θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε κειέηε ηνπ 

 

Παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα 

κειεηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

STUDY_ADVICE 

Σν Δ.Τ. ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (Τπάξρνπλ πιαίζηα ή 

έληνλε γξαθή (ζήκαλζε) ψζηε λα ηνλίδνληαη 

ζεκαληηθέο έλλνηεο). 

POINT_EMPHASIS 

ην Δ.Τ. ππάξρνπλ επεμεγεκαηηθά ζρφιηα ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζπνπδαζηή ζηε 

κειέηε ηνπ. 

EXPLANATORY_COMMENTS 

 

5νο άμνλαο: Τν Δ.Υ ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε κειέηε 

ηνπ 

 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

εθθξάζεη ηηο δηθέο απφςεηο (θξίζεηο) πάλσ ζε 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

OPINION_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

δηαηππψλεη ηηο  δηθέο ηνπ εξσηήζεηο πάλσ ζε 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

QUESTION_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα εκπιαθεί 

ζπλαηζζεκαηηθά κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα. 

EMOTION_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο EXCHANGE_OPINION_ACTIVITIES 
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ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

αληαιιάμεη απφςεηο κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. 

SOCIAL_GROUP_MEMBER 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ελζσκαηψζεη / εκπινπηίζεη ηηο απφςεηο ηνπ 

ζε απηφ. 

OPINION_INCORPORATE_ENRICH 

 

6νο άμνλαο: Τν Δ.Υ. παξέρεη δπλαηόηεηα Αλαζηνραζκνύ - Απηναμηνιόγεζεο ζηνλ 

εθπαηδεπόκελν 

 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ  απηναμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

SELF_ASSESSMENT_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο απηφλνκεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

CRITICAL_THOUGHT_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε δίαπισλ 

επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

FEEDBACK_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ζπζρεηίζεη ηα λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

NEW_DATA_ACTIVITIES 

Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

εθαξκφζεη ηε λέα γλψζε ζηε δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

NEW_KNOWLEDGE_IMPLEMENT 

 

7νο άμνλαο: Σθνπόο / Πξνζδνθώκελα Απνηειέζκαηα 

 

ην Δ.Τ. δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ν 

ζθνπφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 

TEACHING_UNIT_GOAL 

ην Δ.Τ. δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζε θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα. 

TEACHING_UNIT_RESULTS 

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επίπεδν 

γλψζεσλ. 

KNOWLEDGE_INCENTIVE 
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Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επίπεδν 

δεμηνηήησλ. 

SKILLS_INCENTIVE 

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επίπεδν 

ζηάζεσλ. 

ATTITUDE_INCENTIVE 

Ο εθπαηδεπφκελνο ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ κε 

βάζε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. 

PROGRESS_CONTROL 

 

8νο άμνλαο: Τν Δ.Υ. έρεη δεκηνπξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Πνιπκεζηθήο 

Μάζεζεο 

 

ην Δ.Τ. ππάξρεη ζπλδπαζκφο θείκελνπ θαη 

εηθφλαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

PICS_TEXT_COMBINATION 

ην Δ.Τ. ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ ζαο βνεζάεη 

λα θαηαλνήζεηε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

PICS_COMPREHEND_SUBJECT 

ην Δ.Τ. ππάξρνπλ ζηνηρεία αθήγεζεο 

(κνλφινγνο, δηάινγνο, πεξηγξαθή, ζρφιηα 

θ.ά.). 

NARRATION_ELEMENTS 

ην Δ.Τ. ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο (ιέμεηο, εηθφλεο, ήρνη) κε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

IRRELEVANT_INFO 

ην Δ.Τ. γίλεηαη ρξήζε θηιηθήο γιψζζαο. FRIENDLY_LANGUAGE 

ην Δ.Τ. γίλεηαη ρξήζε δεχηεξνπ 

πξνζψπνπ. 

USE_OF_YOU 

ην Δ.Τ. γίλεηαη ερεηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

SOUND_PRESENTETION 

ην Δ.Τ. ην χθνο ηεο ερεηηθήο 

παξνπζίαζεο είλαη θηιηθφ γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. 

SOUND_STYLE_FRIENDLY 

ην Δ.Τ. εκθαλίδεηαη έλαο θηιηθφο 

ραξαθηήξαο (avatar) πνπ εληζρχεη ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

FRIENDLY_AVATAR 

ην Δ.Τ. ε παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ γίλεηαη ηκεκαηηθά. 

PARTIAL_PRESENTATION_SUBJECT 

ην Δ.Τ. ππάξρνπλ δηαδξαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

FEEDBACK_INTERACTIVE_ACTIVITIE

S 

ην Δ.Τ. ππάξρνπλ καθξνζθειή θείκελα 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

LONG_SUBJECT_TEXTS 

Σν Δ.Τ. παξέρεη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ. 

CLEAR_INSTRUCTIONS 
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ην Δ.Τ. ππάξρνπλ ζηνηρεία επηζήκαλζεο 

(έληνλε γξαθή, ππνγξάκκηζε, ρξσκαηηζκφο 

θ.ά.). 

PINPOINT_ELEMENTS 

ην Δ.Τ. ππάξρνπλ εηζαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηε κειέηε 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

INTRODUCTORY_ACTIVITIES 

 

9νο άμνλαο: Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο 

 

Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ηξία πην δπλαηά 

ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ; 

THREE_STRONG_POINTS 

Γξάςηε έσο ηξεηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεηε 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ. 

THREE_CHANGES 

 

10νο άμνλαο: Αμηνιόγεζε ηνπ παηρληδηνύ actionbound 

 

Σν πεξηερφκελν ήηαλ θαηαλνεηφ ζε φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζην παηρλίδη; 

GAME_INFO_UNDERSTANDING 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ αξθεηέο γηα 

ηηο γλψζεηο ζνπ; 

GAME_ENOUGH_INFO 

Σν θείκελν, ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα θαη ηα 

γξαθηθά βνήζεζαλ ζην παηρλίδη; 

GAME_TEXT_SOUND_GRAPHICS 

Ήηαλ εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε νη επηινγέο ηνπ 

παηρληδηνχ; 

GAME_CHOICES_UNDERSTANDA

BLE 

ε βνήζεζε ην παηρλίδη λα γλσξίζεηο ηα κνπζηθά 

φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Φηιαξκνληθήο Ρεζχκλνπ; 

GAME_KNOWLEDGE_INSTRUMEN

TS 

Παίδνληαο ην παηρλίδη κπφξεζεο λα γλσξίζεηο 

θαιχηεξα ηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ; 

GAME_KNOWLEDGE_L.P.R 

Θα πξνηείλαηε ζηνπο καζεηέο ζαο λα παίμνπλ 

απηφ ην παηρλίδη; 

GAME_SUGGEST_STUDENTS 

Θεσξείο φηη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είλαη 

ρξήζηκν (δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε); 

GAME_FACILITATE_KNOWLEDGE 

Πίλαθαο 6: Άμνλεο θαη Βαζηθά Αληηθείκελα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

 

3.4. Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία 

3.4.1 Τα Χεθηαθά Δξγαιεία: 

 
 To Ζ5P είλαη κία δσξεάλ πιαηθφξκα νξγάλσζεο πεξηερνκέλσλ κε έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο κέζσ θεηκέλνπ, δηαδξαζηηθψλ βίληεν, ήρνπ, 

εηθφλαο θαη δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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πιαηθφξκαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ αζθήζεηο ηχπνπ ζσζηνχ- ιάζνπο, 

ζπκπιήξσζεο θελψλ, εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ηνπνζέηεζεο ιέμεσλ ζηα 

θαηάιιεια πιαίζηα. Σν  δηαδξαζηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηζηνζειίδεο ρσξίο ηε ρξήζε ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη λα 

ελζσκαησζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία:  

 

 
        

Δηθφλα 1: ηηγκηφηππν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ πιαηθφξκα Ζ5P 

 

 To Chamilo είλαη  έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ LMS (Learning Management System) 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2010 απφ κία νκάδα αλζξψπσλ ζηελ Ηζπαλία, κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηελ βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηελ πιαηθφξκα απηή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε 

αζχγρξνλν πεξηβάιινλ, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε καζεηήο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα δεκηνπξγψληαο έλαλ ινγαξηαζκφ ψζηε λα 

κειεηά, λα αιιειεπηδξά κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα ειέγρεη ηηο γλψζεηο ηνπ: 
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Δηθφλα 2: ηηγκηφηππν ηνπ Δ.Τ. ζηελ πιαηθφξκα Chamilo 

 

 Σν Padlet είλαη έλα ςεθηαθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα αλάξηεζεο κε ηε κέζνδν ζχξε θαη 

ηνπνζέηεζε (drag&drop). Μπνξείο λα πξνζζέζεηο βίληεν, εηθφλα, ήρν, θείκελν, 

ππεξζχλδεζκν θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε έλαλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ πίλαθα απηφ, 

"αλεβάδνληαο" εξγαζίεο ή νηηδήπνηε άιιν, φπσο πξναλαθέξζεθε. Σν πεξηερφκελν 

απηφ ηνπ πίλαθα κπνξεί λα δηακνηξαζηεί ζε πεξηζζφηεξα άηνκα θαη λα γίλεη έλα 

νκαδνζπλεξγαηηθφ εξγαιείν. Σέινο, ην πεξηερφκελν κπνξεί λα εμαρζεί σο αξρείν 

ή λα ελζσκαησζεί ζε κία ηζηνζειίδα ή λα κεηαηξαπεί ζε έλα QR θσδηθφ. Μέζσ 

ησ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα ειεγρζεί πνηνί κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή λα επηιέμνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε πξνβνιή: 
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Δηθφλα 3: ηηγκηφηππν απφ ηελ πιαηθφξκα Padlet 

 
 To Canva είλαη έλα εξγαιείν, ην νπνίν επηηξέπεη ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο λα 

"νπηηθνπνηεζνχλ". Δίλαη έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζ' απηφ εμψθπιια, αθίζεο, θπιιάδηα, δηαθεκίζεηο, παξνπζηάζεηο θ.α.  Μπνξεί λα 

δηακνηξαζηεί θαη ζε πεξηζζφηεξα άηνκα θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο: 

 
 

Δηθφλα 4: ηηγκηφηππν απφ ηελ πιαηθφξκα Canva 
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 Σν Powtoon είλαη κία  δσξεάλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία βίληεν θαη animation. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηαηξηάδεη κε απηή ηνπ Powerpoint (ppt). Σν πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη κία 

ζεηξά απφ δηαθάλεηεο. ε θάζε δηαθάλεηα ηα θείκελα θαη ηα αληηθείκελα κπνξνχλ 

λα έρνπλ θίλεζε. Μπνξεί, επίζεο, λα πξνζηεζεί ήρνο θαη ηέινο, κπνξεί λα γίλεη 

εμαγσγή ηνπ πιηθφ ζην youtube, λα ελζσκαησζεί σο θψδηθαο ζε κία ηζηνζειίδα ή 

ζε έλα Moodle. 

 

Δηθφλα 5: ηηγκηφηππν απφ ηελ εθαξκνγή Powtoon 

 

 
3.4.2 Μνληέια Σρεδηαζκνύ 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηα κνληέια ζρεδηαζκνχ ηνπ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηέπνπλ. πγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζην 

κνληέιν ADDIE, ζην κνληέιν ηνπ Robert Gagne, ζην κνληέιν ARCS ηνπ John Keller 

θαη, ηέινο, ζην κνληέιν ζηνρνηαμηλνκίαο ηνπ Bloom. 

Σν κνληέιν ADDIE, γελλήζεθε ην 1970 απφ ηνλ Ακεξηθάληθν ζηξαηφ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ. Οη αξρέο ηνπ δχλαηαη λα έρνπλ επξεία 

εθαξκνγή, σζηφζν ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηνλ εμεηδηθεπκέλν εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ.  Σν 

φλνκα ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο Analysis, Design, Development, 

Implementation θαη Evaluation.  Οη αγγιηθέο απηέο ιέμεηο απνηεινχλ θαη ηα πέληε ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. ην πξψην ζηάδην, ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο, αθνχ 
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αλαγλσξηζηεί ην πξφβιεκα θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη, νη αλάγθεο, ε πξνυπάξρνπζα γλψζε 

θαη ηα ρξνληθά φξηα νινθιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Αθνινπζεί ην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη αθφκα πην εμεηδηθεπκέλνο ζρεδηαζκφο 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ γξαθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αθνινπζεί ην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαηά ην νπνίν παξάγεηαη θαη πινπνηείηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, νη εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψλνληαη θαη ην 

πιηθφ δηαλέκεηαη. Σέινο, ε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη παξνχζα ζε θάζε έλα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηάδηα, γεγνλφο πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ε ζπλερήο 

αλαηξνθνδφηεζε νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Μαλνχζνπ, 2008). 

Σν κνληέιν ηνπ Robert Gagné δεκηνπξγήζεθε δέθα ρξφληα κεηά, ην 1985, θαη εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα κε επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. Πξψην 

είλαη ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξεηο θάζεηο.  

ηελ πξψηε θάζε πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

ζηε δεχηεξε θάζε ζα πξέπεη λα ηεξαξρεζνχλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. ηελ ηξίηε θάζε λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα θίλεηξα 

θαη νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ νη εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα θαηαθηεζνχλ νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Σν δεχηεξν ζηάδην, ην ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ κέζσλ, απνηειείηαη απφ 

ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε επηιέγεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηέινο επηιέγνληαη ηα κέζα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ζρεδηάδεηαη ε δηαλνκή ηνπ. Σν ηειεπηαίν ζηάδην, ην ζηάδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε δεκηνπξγνχληαη ηα 

εξεζίζκαηα θαη ζρεδηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο. 

Μεηά ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Σέινο, αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ είλαη έηνηκν γηα ηελ ηειηθή ηνπ αμηνιφγεζε (Μαλνχζνπ, 2008). 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  82 

 

Παηέξαο ηνπ κνληέινπ ARCS είλαη ν John Keller θαη ε νλνκαηνδνζία ηνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηα αξρηθά ησλ βεκάησλ Attention, Relevance, Confidence θαη Satisfaction. Σν ελ 

ιφγσ κνληέιν, ή αιιηψο κνληέιν δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ, δεκηνπξγήζεθε ην 1983 θαη 

βξίζθεη εθαξκνγέο ζε πνιιά πεδία. Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο πξνζνρήο ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ηνπ είηε κε ηελ έθπιεμε (δηεγείξεη ηελ 

καζεηηθή πεξηέξγεηα κέζα απφ εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο) είηε κε ηελ εκπινθή 

ηνπο ζε παηρλίδηα, αμηνπνηψληαο δηάθνξα νπηηθναθνπζηηθά κέζα. Σν ζηάδην ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη 

κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Βαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ην 

ζηάδην ηεο εκπηζηνζχλεο, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν καζεηήο λα κελ ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε 

καζεηηθή ηφικε λα πξνζπαζεί λα θέξλεη εηο πέξαο ηηο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, 

ην ζηάδην ηεο ηθαλνπνίεζεο επηθεληξψλεηαη θη απηφ ζηνλ καζεηή, αθνχ κέζα απφ ηνλ 

έπαηλν θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζα κπνξέζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

λέαο απνθηεζείζαο γλψζεο (Μαλνχζνπ, 2008). 

Σν κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Bloom, ή αιιηψο κνληέιν ζηνρνηαμηλνκίαο 

Bloom, επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο κάζεζεο. Ο πξψηνο άμνλαο είλαη ηεο γλσζηηθήο 

πεξηνρήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ γλψζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ αλάιπζε, ηελ 

ζχλζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ο δεχηεξνο, απηφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πεξηνρήο, 

πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή, ηελ αληίδξαζε, ηελ αμία, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ. Σέινο, ν άμνλαο ηεο ςπρνθηλεηηθήο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ κίκεζε, 

ηνλ ρεηξηζκφ, ηελ αθξίβεηα, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θπζηθφηεηα (Παπαδάθεο & 

Κνξδάθε, 2010). 

3.4.3  Μεζνδνινγία ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ  Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ 

 
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο αξρέο ηνπ Mayer. Οη δψδεθα απηέο 

αξρέο ήηαλ ν ρξήζηκνο «νδεγφο» καο θαηά ηελ δηάξθεηα δεκηνπξγία ηνπ παξφληνο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Ζ πξψηε αξρή είλαη ε πνιπκεζηθή αξρή. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ ηελ αξρή 

ελλννχκε ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ιέμεηο θαη κε 
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εηθφλεο. Ζ αξρή απηή είλαη ζεκαληηθή, γηαηί πιενλεθηεί ζην γεγνλφο φηη ν καζεηήο 

πξνζιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηελ γλψζε πην εχθνια απ’ φηη φηαλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ 

δίλνληαη κφλν κε θείκελν ή κφλν πξνθνξηθά (Mayer, 2001). 

Αθνινπζεί ε αξρή ηεο ρσξηθήο ζπλάθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θείκελν κε ηελ 

εηθφλα, ηα νπνία είλαη γηα ηελ ίδηα γλψζε, παξνπζηάδνληαη δίπια-δίπια ην έλα κε ην άιιν 

(Mayer, 2001). 

Ζ αξρή ηεο ρξνληθήο ζπλάθεηαο «παηάεη» ζηελ πξνζέγγηζε φηη πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο 

λα θαηαθηήζεη επθνιφηεξα ηελ γλψζε ζα πξέπεη νη εηθφλεο κε ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνχλ ηνπ παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα (Mayer, 2001). 

Σέηαξηε είλαη ε αξρή ηεο ζπλνρήο, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε 

ιεθηηθή, νπηηθή ή άιιε πιεξνθνξία ε νπνία ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ηνλ καζεηή ζε 

παξαλφεζε ή πνπ ζα δπζθνιέςεη ηελ δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (Mayer, 2001). 

Ζ αξρή ηεο ηξνπηθφηεηαο έρεη ζηνλ θεληξηθφ ηεο άμνλα φηη πξέπεη λα επηιέγεηαη ε ρξήζε 

ηεο αθήγεζεο (Mayer, 2001). 

Έθηε ζηελ θαηάηαμε βξίζθεηαη ε αξρή ηνπ πιενλαζκνχ. Δδψ πξέπεη λα δίλεηαη εζηίαζε 

ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη λα απνθεχγνληαη  ηα πνιιαπιά κέζα πνπ ελδερνκέλσο ζα 

επηβαξχλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Mayer, 2001). 

Ζ αξρή ηεο πξνζσπνπνίεζεο έρεη ην θέληξν βάξνπο ηεο ζηελ ηζνξξνπία πνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη αλάκεζα ζηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Mayer, 2001). 

γδνε είλαη ε αξρή ηεο θαηάηκεζεο πνπ επηζεκαίλεη πσο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή ζχληνκα θαη φρη κέζα απφ καθξνζθειείο αθεγήζεηο 

(Mayer, 2001). 

Ζ αξρή ηεο ζεκαηνδφηεζεο αλαθέξεη φηη πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ καζεηή θαηάιιειεο 

λχμεηο  πνπ ζα νδεγνχλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή ζε πην νπζηαζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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Γέθαηε, ε αξρή ηεο πξνπαίδεπζεο δηέπεηαη απφ δχν βαζηθνχο ζηφρνπο. Ο έλαο είλαη φηη 

πξέπεη λα γίλεηαη εθκάζεζε απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηελ κειέηε ηνπ βαζηθνχ κέξνπο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη εθκάζεζε ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε κειέηε ηνπ βαζηθνχ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Αθνινπζεί ε ζεσξία γηα ηελ αξρή ηεο θσλήο, ε νπνία πξεζβεχεη πσο ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

πνιπκεζηθψλ καζεκάησλ νη θσλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ επγέλεηα θαη θηιηθφηεηα (Mayer, 2001). 

Σέινο, ε ζεσξία γηα ηελ αξρή ηεο εηθφλαο εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο ζρεηηθά κε 

ην θαηά πφζνλ ε χπαξμε ηεο πξάγκαηη βνεζάεη ηνλ καζεηή. (Mayer, 2001).  

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δ.Τ., ην κνληέιν ζρεδίαζεο 

ησλ West θαη Ληνλαξάθε (2001), θαζψο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε θαηεγνξηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμε Δ.Τ. ρσξίδεηαη ζε  ηξείο δέζκεο. Σελ πξψηε δέζκε απνηεινχλ ην 

Κείκελν, ηα Πξνθείκελα θαη ηα Μεηαθείκελα. Σελ δεχηεξε δέζκε απνηεινχλ ηα 

Γηαθείκελα, ηα Δπηθείκελα, ηα Παξαθέηκελα θαη ηα Πεξηθείκελα. Σελ ηξίηε δέζκε 

απνηεινχλ ηα Πνιπθείκελα θαη ηα Πνιπαληηθείκελα. 

 ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη  νη έλλνηεο κε παξαδείγκαηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Δηδηθφηεξα: 

Πξώηε δέζκε: Κείκελν –πξνθείκελα-κεηαθείκελα 

 
1) Κείκελν: Απνηειείηαη απφ έλα ζηαζεξφ θείκελν, επεμεγψληαο δχζθνιεο έλλνηεο, 

γξακκέλν κε ζαθήλεηα, θαη κε θηιηθφ χθνο γξαθήο. 
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Δηθφλα 6: Κείκελν (παξάδεηγκα) 

 
2) Πξνθείκελα: Πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ φπσο πεξηερφκελα, 

θεθάιαηα, ελφηεηεο, ζθνπφ, ζηφρνπο, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ιέμεηο θαη έλλνηεο 

θιεηδηά: 

 
Δηθφλα 7: Πξνθείκελν (παξάδεηγκα) 

 

3) Μεηαθείκελα: Αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο, ζπλφςεηο, αζθήζεηο επαιήζεπζεο, 

παξαξηήκαηα, βηβιηνγξαθία, γισζζάξηα: 
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Δηθφλα 8: Μεηαθείκελν (παξάδεηγκα) 

 
Γεύηεξε δέζκε: δηαθείκελα-επηθείκελα-παξαθείκελα-πεξηθείκελα 

 
4) Γηαθείκελα: πλδένπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε κε ηε λέα κέζα απφ ζπλφςεηο, 

ζπκπεξάζκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο: 

 

 
 

Δηθφλα 9: Γηαθείκελν (παξάδεηγκα) 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  87 

 

5) Δπηθείκελα: Πεξηιακβάλνπλ επεμεγήζεηο, δηαζαθελίζεηο, γισζζάξη, νξηζκνχο, 

θείκελα- ζπλδέζεηο: 

 

 
 

Δηθφλα 10: Δπηθείκελν (παξάδεηγκα) 

 
6) Παξαθείκελα: Δίλαη κέξε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θεηκέλνπ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηα 

θείκελα φπσο νη θσηνγξαθίεο, ηα ζρήκαηα, νη εηθφλεο. 
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Δηθφλα 11: Παξαθείκελν (παξάδεηγκα) 

7) Πεξηθείκελα: Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα πνπ εκπινπηίδνπλ ην βαζηθφ θείκελν· 

παξαδείγκαηα, κειέηεο πεξίπησζεο, ζελάξηα, παξάιιεια θείκελα: 

 

 
Δηθφλα 12: Πεξηθείκελν (παξάδεηγκα) 
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Τξίηε δέζκε: Πνιπθείκελα –Πνιπαληηθείκελα  

 
Πνιπθείκελα: Οδεγίεο γξαπηψλ εξγαζηψλ, αλαιπηηθά ζρφιηα, έληππεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο: 

 

 
 

Δηθφλα 13: Πνιπθείκελα (παξάδεηγκα) 

 

Πνιπαληηθείκελα: Οπηηθναθνπζηηθφ Τιηθφ ζε κνξθέο πνιπκέζσλ: 

 

 
 

Δηθφλα 14: Πνιπαληηθείκελα (παξάδεηγκα) 
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3.4.4 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Πνιπκεζηθνύ Υιηθνύ 

 
Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο δεκηνπξγήζεθε σο έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Δίλαη έλα 

κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ζηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

εκπέδσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη. 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηε πκθσληθή 

Οξρήζηξα, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ ηνλ ζπλζέηε 

Benjamin Britten. Δπηδηψθεηαη ε Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε ησλ γλψζεσλ κε άιια 

καζήκαηα, ηε Γιψζζα, ρξεζηκνπνηψληαο ιεμηιφγην θαη έθθξαζε ζην γξαπηφ ιφγν, 

θαζψο θαη κε ηηο ΣΠΔ φπνπ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ επηηξέπεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζε λέα κνλνπάηηα γλψζεο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ.Τ ιήθζεθαλ ππφςε νη βαζηθέο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ζηνπο 

παληηδάθε & Αλαζηαζηάδε (2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Δ.Τ. παξνπζηάδεηαη κέζσ 

θεηκέλνπ, εηθφλαο,  βίληεν θαη πιεξνθνξίαο (Πνιπκεζηθή αξρή), ρσξίο λα επηβαξχλεη 

ηνλ καζεηή γλσζηηθά κε πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο θαη παξάιιειε αθήγεζε (Αξρέο 

Πιενλαζκνύ θαη Καηάηκεζεο). Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη ζπλάθεηα θαζψο θαη 

λχμεηο γηα ηελ άκεζε εζηίαζε ηνπ καζεηή ζην Δ.Τ., θαηεπζχλνληάο ηνλ ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο (Αξρέο Σπλνρήο, Σπλάθεηαο θαη Σεκαηνδόηεζεο). 

Ζ πιαηθφξκα θηινμελίαο ηνπ Δ.Τ. ήηαλ ε Chamilo, πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. πλνδεχεηαη απφ ηελ πεξηγξαθή καζήκαηνο, ην κνλνπάηη γλψζεο, ην ρψξν 

ζπδεηήζεσλ, ρψξν ζπλνκηιίαο-αληαιιαγήο απφςεσλ (chat), ζε αλαζέζεηο εξγαζηψλ θαη 

ην γισζζάξη. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη ρσξηζκέλν ζε κηθξέο επέιηθηεο ελφηεηεο θαη πεξηιακβάλεη 

πνιιαπιέο πεγέο κάζεζεο, δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο (actionbound). 

χκθσλα κε ηνλ Α.Ληνλαξάθε (2001) ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη: 
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 Να ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν, λα ηνλ ελεξγνπνηεί, λα ηνλ εθπαηδεχεη θαη λα 

ηνλ δηδάζθεη. 

 Να θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα καζαίλεη κφλνο ηνπ, απηφλνκα θαη λα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ( Keegan, 2000). 

 Να βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αλαθαιχπηεη ηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο απηνκάζεζεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  βαζίδεηαη ζηε πνιπκνξθηθφηεηά ηνπ. Ο φξνο πνιπκνξθηθφηεηα 

ζηνπο (Ληνλαξάθεο, 2001) αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε πνηνηηθήο, δηδαθηηθήο 

θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ επειημία θαη πνιχπιεπξε αμηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ δηδαζθφκελσλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε επέιηθησλ κέζσλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο πνιπδηάζηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ δηαθνξνπνηείηαη θαη επηθεληξψλεηαη 

ηφζν ζηε δηδαζθαιία φζν θαη ζηε κάζεζε. 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε απζηεξή δφκεζε ησλ καζεκάησλ είλαη βαζηθή, 

θαζψο κέζα απφ ηελ ζπλέπεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ παξέρεηαη πξνζθέξεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε (Peters, 1998).  

ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

θαη νη ιέμεηο θιεηδηά.  Δλδηάκεζα παξαηίζεληαη θείκελα, εηθφλεο, ερεηηθά απνζπάζκαηα 

θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο ειέγρνπ γλψζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Πξηλ ην ηέινο θάζε ελφηεηαο ππάξρεη ε ζχλνςε 

έηζη ψζηε ν καζεηήο λα επαιεζεχεη ηε γλψζε ηνπ. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία θαη ε 

εηθνλνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ηελ ηειεπηαία δηαθάλεηα θάζε ελφηεηαο ν καζεηήο 

κπνξεί λα δεη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 
Οη ήξσεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: 
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Δηθφλα 15: Οη ήξσεο Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ  

 

 

  Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρσξίδεηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο: 

1) Δηζαγσγή- Ζ πκθσληθή Οξρήζηξα 

2) Οη νηθνγέλεηεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο 

3) Σα έγρνξδα κνπζηθά φξγαλα 

4) Σα μχιηλα πλεπζηά κνπζηθά φξγαλα 

5) Σα ράιθηλα πλεπζηά κνπζηθά φξγαλα 

6) Σα θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα 

7)  Έιεγμε ηηο γλψζεηο ζνπ! 

Αλαιπηηθά:  

 

Δηζαγσγηθή ελόηεηα: Ζ ελφηεηα απηή μεθηλά κε ηνλ ραηξεηηζκφ ηεο εξεπλήηξηαο  θαη 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ καέζηξνπ Benjamin Britten κέζσ δχν βίληεν ζηελ εθαξκνγή 

Powtoon. Ο καέζηξνο παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνχξγεζε ηνλ "Οδεγφ 

Οξρήζηξαο γηα Νένπο".  ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ν ζθνπφο, ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα θαη νη ιέμεηο θιεηδηά. Έπεηηα αξρίδεη ε παξνπζηάζε ηεο πκθσληθήο 

Οξρήζηξαο, μεθηλψληαο απφ ηελ ηζηνξία ηεο θαζψο θαη ηα είδε ηεο νξρήζηξαο κε ηελ 

εμέιημή ηνπο αλά ηνπο αηψλεο· Οξρήζηξα Μπαξφθ, Κιαζηθή Οξρήζηξα, Ρνκαληηθή 

Οξρήζηξα θαη Μνληέξλα Οξρήζηξα. Αθνινπζεί ζρεηηθή εηθφλα: 
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Δηθφλα 16: H Κιαζηθή Οξρήζηξα 

 
ηηο επφκελεο δηαθάλεηεο νη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο 

παξαηεξεηηθφηεηαο, αζθήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο, αζθήζεηο ζχξε θαη άθεζε (drag&drop) 

θαη δξαζηεξηφηεηα ζην "Padlet". ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ καέζηξνπ θαη ν 

ξφινο ηνπ ζηε πκθσληθή Οξρήζηξα. Οη καζεηέο επηδηψθεηαη λα εκπιαθνχλ ζε έλα 

δηαδξαζηηθφ παηρλίδη "Semiconductor", ην νπνίν κεηαθέξεη ηνλ καζεηή ζε κία 

πκθσληθή Οξρήζηξα θαη ηνλ κεηαηξέπεη ζε καέζηξν κε ηε βνήζεηα κίαο θάκεξαο, ε 

νπνία αληρλεχεη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ κειεηά ν καζεηήο. 

 
Πξώηε ελόηεηα: θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ε γλσξηκία κε ηηο "νηθνγέλεηεο" ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο. Παξνπζηάδνληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, κέζα απφ έλα ζχληνκν ζεσξεηηθφ πιαίζην, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα ηνπ ήρνπ θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ. ια ηα θείκελα ησλ ελνηήησλ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ερεηηθά απνζπάζκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 

παξαιιαγή ηνπ Benjamin Britten "Οδεγφο Οξρήζηξαο Νέσλ", ν νπνίνο δεκηνχξγεζε 

έλαλ νδεγφ έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηνχλ κε επθνιία ηα 

κνπζηθά φξγαλα. Καζφιε ηελ αθνινπζία ησλ δηαθαλεηψλ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζπλνδεπφκελεο πάληα απφ ηελ ηξνκπεηίζηα. ην ηέινο, 
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παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζηφρνη ηεο ελφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε 

ζην Chamilo γηα ην άλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν (έιεγρνο 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο). Αθνινπζνχλ ζρεηηθέο εηθφλεο: 

 
         

Δηθφλα 17: Ση είλαη ν ήρνο; (παξάδεηγκα) 

 

 
 

Δηθφλα 18: Tα έγρνξδα (παξάδεηγκα) 
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Δηθφλα 19: Οδεγίεο γηα ηελ παξαιιαγή ηνπ Benjamin Britten(παξάδεηγκα) 

 

 
Δηθφλα 20: Γξαζηεξηφηεηα (Παξάδεηγκα) 

 

Γεύηεξε-Τξίηε-Τέηαξηε θαη Πέκπηε ελόηεηα: ηηο ελφηεηεο απηέο παξνπζηάδνληαη νη 

νηθνγέλεηεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ρσξηζηά αλά ελφηεηα. ηε δεχηεξε ελφηεηα 

παξνπζηάδεηαη ε νηθνγέλεηα ησλ εγρφξδσλ, ζηελ ηξίηε ε νηθνγέλεηα ησλ μχιηλσλ 

πλεπζηψλ, ζηελ ηέηαξηε ε νηθνγέλεηα ησλ ράιθηλσλ πλεπζηψλ θαη ζηελ πέκπηε ε 

νηθνγέλεηα ησλ θξνπζηψλ. 

 ηφρνο ηεο θάζε ελφηεηαο είλαη ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηα κνπζηθά φξγαλα 

ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Benjamin Britten. ηε δεχηεξε ελφηεηα νη 

καζεηέο γλσξίδνπλ ηα πέληε βαζηθά έγρνξδα ηεο νξρήζηξαο (Βηνιί, βηφια, βηνινληζέιν, 

θνληξακπάζν, άξπα). Αθνινπζεί πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ απηναμηνιφγεζεο ( αζθήζεηο 

ζπκπιήξσζεο θελψλ, πνιιαπιήο επηινγήο, επηινγή ζσζηήο απάληεζεο, αζθήζεηο κε 

θάξηεο, ζρνιηαζκφ ζε πιαίζην, αζθήζεηο ζε δηαδξαζηηθφ βίληεν, αζθήζεηο ζσζηνχ-
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ιάζνπο). ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεχνληαη ερεηηθά απφ ηε κεισδία ηνπ "Ρνδ 

Πάλζεξα". Ζ επηινγή απηνχ ηνπ απνζπάζκαηνο έγηλε ιφγσ ηνπ φηη έρεη ήδε δηδαρζεί 

ζηνπο καζεηέο θαζψο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε ζπλνδεχνληαη 

ερεηηθά, έηζη ν ήρνο είλαη επράξηζηνο θαη νηθείνο. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο δίλεηαη 

πξναηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

Σε δνκή απηή, ηεο ελφηεηαο 2, αθνινπζνχλ θαη νη επφκελεο ηξείο ελφηεηεο αληίζηνηρα.  
 χκθσλα κε ηνλ Peters,(1998) ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε απζηεξή δφκεζε ησλ 

καζεκάησλ είλαη ζεκειηψδεο, θαζψο κέζα απφ ηε ζπλέπεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ 

παξέρεη, πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε. Βαζηθφ ζηνηρείν 

είλαη νη ζηφρνη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ν νδεγφο πινήγεζεο. Ο 

εθπαηδεπφκελνο κειεηψληαο ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα γλσξίδεη κέρξη πνχ κπνξεί 

λα θηάζεη, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμεη ή ζα βειηηψζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Ο 

νδεγφο πινήγεζεο νξγαλψλεη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ ζα κειεηήζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο, ελζαξξχλεη ηε ρξήζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πεγψλ θαζψο επίζεο 

δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη  ηέινο ηνπο ελεξγνπνηεί ψζηε λα 

ραξάμνπλ δηθή ηνπο πνξεία(Μπάλνπ,2001). 

Αθνινπζνχλ ζρεηηθέο εηθφλεο κε ηηο ελφηεηεο 2, 3, 4, 5: 

 

 
Δηθφλα 21: "Σα έγρνξδα κνπζηθά φξγαλα" (Παξάδεηγκα) 
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Δηθφλα22: Σν πίθνιν (παξάδεηγκα) 

 

 
 

Δηθφλα 23: Γηαδξαζηηθφ βίληεν(παξάδεηγκα) 
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Δηθφλα24: Γξαζηεξηφηεηα Drag& drop (παξάδεηγκα) 

 

 
Δηθφλα 25:Γξαζηεξηφηεηα, σζηφ- Λάζνο (παξάδεηγκα) 

 

 

 

Έθηε  ελόηεηα -"Έιεγμε ηηο γλώζεηο ζνπ!":  
 

 

ηελ έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ε δνκή αιιάδεη. ηελ αξρή ε ελφηεηα απηή 

πεξηιακβάλεη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο - κεηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο φκσο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πεξηιακβάλεη επίζεο, ην παηρλίδη επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο "Actionbound" ζηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ. Σν παηρλίδη 

απηφ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο θαζψο θαη απφ 
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ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο επθνιίαο. Ζ δξάζε απηή βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ςεθηαθνχ παηρληδηνχ πνπ ζηφρν είρε νη καζεηέο,  

● λα αλαθαιχςνπλ ηα φξγαλα πνπ ήδε κειέηεζαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 
● λα αμηνπνηήζνπλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη 

αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο θαη 
● λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

 
                                          εηθφλα 26:  Bound παηρληδηνχ(παξάδεηγκα) 

 

θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη ν καζεηήο αθνχ εληνπίζεη φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, 

έξζεη ζε επαθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θξχβνληαη ζ' απηά,  απαληήζεη ζε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα,  αλαδεηήζεη 

θξπκκέλα ζεκεία (QRCodes, κνπζηθή κπαγθέηα) θαη,  ζπιιέμεη πφληνπο  λα θζάζεη ζην 

ζεκείν ηεο απνθάιπςεο ηεο "κνπζηθήο κπαγθέηαο" θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ κπαγθέηα 

πνπ αλαθάιπςε λα δηεπζχλεη κία νξρήζηξα! 

ηελ αξρή δίλεηαη ην ζελάξην ζηνπο καζεηέο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ζην Ρέζπκλν. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηα θηλεηά -ηάκπιεη 

θαη ηέινο δίλνληαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ δίλεηαη βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

 

3.4.5 Δγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία ησλ Μεηξήζεσλ ηεο Έξεπλαο 

 
Σνλ "ξφιν- θιεηδί " ζηελ πνηνηηθή έξεπλα φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Anfara, Brown θαη 

Magnione, δηαδξακαηίδεη ην πψο ινγνδνηνχκε γηα ηνπο εαπηνχο καο θαη πψο 

παξνπζηάδνπκε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε ηξφπν πνπ λα "δείρλνπκε ην ρέξη θαη λα 

αλνίγνπκε ηνλ λνπ ηνπ εξεπλεηή ζηνλ αλαγλψζηε" (Lather, 2002). Οη  Mulholland θαη 

Wallace (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα θαηέρεη απζηεξφηεηα θαη αθξίβεηα ε πνηνηηθή 

έξεπλα, ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηε βαζηκφηεηα (dependability) θαη ηελ 

επηβεβαησζηκφηεηά ηεο (confirmability). H βαζηκφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ εηιηθξηλή 

πεξηγξαθή πνπ θάλεη ν εξεπλεηήο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ε επηβεβαησζηκφηεηα 
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ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ πιαηζίσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, κε ηελ ππνζηήξημε φηη νη 

εξκελείεο βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν εδάθην θαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνηεινχλ 

πξντφλ ηεο θαληαζίαο ηνπ. Οη Guba θαη Lincoln (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα 

εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη γελίθεπζεο πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ ε βαζηκφηεηα, ε επηβεβαησζηκφηεηα θαη ε ηξηγσλνπνίεζε (triangulation).  Ζ 

κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο  ζηνρεχεη ζηελ ηξηπιή δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνέξρνληαη είηε κε ηε ρξήζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε, καγλεηνθψλεζε) είηε κε ηελ  ιήςε δεδνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο γηα λα δηαζθαιίζεη κία πνιχπιεπξε κειέηε θαη αμηφπηζηε εξκελεία 

κηαο θαηάζηαζεο. (Somekh, 2010· Elliott, 1991· Altrichter, Posch &Somekh,1991· 

Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003 ). ηελ παξνχζα έξεπλα πηνζεηήζεθε ε άληιεζε δεδνκέλσλ 

απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο πεγέο (εθπαηδεπηηθνχο,  καζεηέο,  θξηηηθφ θίιν).  Πξνθεηκέλνπ, 

ινηπφλ, λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ κέζνδνη. 
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4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη πξνέξρνληαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο 

(παξάζεζε ζην παξάξηεκα), ησλ καζεηψλ (παξάζεζε ζην παξάξηεκα) θαη ηνπ εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ζεηξά: εθπαηδεπηηθνί, εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο, 

καζεηέο. ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ δφζεθε ζε θάζε ππνθείκελν έλαο 

θσδηθφο. Γηα ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο "Δ" κε ηελ αξίζκεζε 01,02,03... γηα 

ηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ "Δ.Δ" θαη γηα ηνπο καζεηέο "Μ" κε ηελ αξίζκεζε 01,02,03... 

Έηζη θάζε θνξά πνπ γξάθεηαη κία άπνςε ,αλαθέξεηαη κε ηνλ θσδηθφ ηεο απάληεζεο ε 

νπνία πξνέξρεηαη.  

 

4.1  1ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Υπάξρεη επηζηεκνληθή 

ζπλνρή/ηεθκεξίσζε ηνπ Δ.Υ.; 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλνρή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θξίζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλα ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

έξεπλαο. Σν Δ.Τ ζεσξνχλ φηη εξκελεχεη θαη αλαιχεη κε ζαθήλεηα ηηο πεξηερφκελεο 

πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια φινη ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη ην Δ.Τ. είλαη εκπινπηηζκέλν 

κε ηελ εξκελεία θαη ηελ θξηηηθή ζπδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο επίζεο φηη παξέρεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο.  

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

 «Σν Δ.Τ. απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ όρη κόλν παξαηίζεληαη αιιά θαη εξκελεύνληαη όιεο νη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο».- E01 

 «Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πινύηνο πεγώλ».- Δ01 

 «ην Δ.Τ. γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ, θάηη πνπ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα αλαηξέμεη γηα αθόκα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο». -Δ02 
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 «Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα επηπιένλ έξεπλα κέζσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο».- Δ03 

 «Δίλαη εκπινπηηζκέλν κε ηελ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηώλ ζην κέγηζην βαζκό».-Δ04 

 «ην Δ.Τ. γίλεηαη παξάζεζε πιεξνθνξηώλ, βαζηζκέλσλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδίθεζε, κε 

ζηόρν ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί».- Δ06 

 «Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν Δ.Τ. είλαη πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη νδεγεί ζηνλ πξνβιεκαηηζκό, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ 

αλάιπζε ηεο γλώζεο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε».- Δ06 

 «Σν Δ.Τ. ιόγσ ησλ εμαηξεηηθώλ νπηηθώλ θαη ερεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ, παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν θαη πξνβιεκαηηζκό θαη πεξαηηέξσ κειέηε δηαθνξεηηθώλ 

πεγώλ».- Δ06 

 «Ναη, γίλεηαη παξάζεζε απόςεσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε».- E10 

 «ην Δ.Τ. παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ή 

νπνία βξίζθεηαη ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο θαη είλαη πνιύ εύθνιε ε πξνζπέιαζή ηεο θαζώο 

σο επί ην πιείζηνλ βξίζθεηαη ζε κνξθή ππεξζπλδέζκσλ». Δ.Δ 

 «ην Δ.Τ. ππάξρεη πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ πεγώλ ζηα νπνία κπνξεί λα αλαηξέμεη ν 

εθπαηδεπόκελνο γηα λα κάζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο ζηεξίδνληαη ζην 

ζρνιηθό βηβιίν ηεο η' ηάμεο ελώ παξάιιεια πεξηιακβάλνπλ ηόζν ειιεληθή όζν θαη 

μελόγισζζε βηβιηνγξαθία θαη ζε ερεηηθά απνζπάζκαηα ζην YouTube  κε εύθνιε 

πξόζβαζε κέζσ ππεξζπλδέζκσλ».- Δ.Δ 

 «Οη πιεξνθνξίεο ζπγθξίλνληαη ηόζν κε θείκελν όζν θαη εηθόλα παξάιιεια παξνπζηάδεηαη 

ερεηηθό απόζπαζκα πνπ βνεζά ηνλ εθπαηδεπόκελν λα ζπγθξίλεη ηνπο ήρνπο από ηα 

κνπζηθά όξγαλα».-E.E 

 «ην Δ.Τ. εξκελεύνληαη νη πιεξνθνξίεο κε θείκελν, εηθόλεο, βίληεν ελώ ππάξρεη θαη έλα 

γισζζάξη ζηελ αξρή ηεο πιαηθόξκαο γηα επεμήγεζε δπζλόεησλ ελλνηώλ».-E.E 

 «To E.Y. παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα έρεη πξόζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε κε κνξθή ππεξζπλδέζκσλ αιιά θαη βηβιίσλ».- E.E 

 « ε όιεο ηηο ελόηεηεο γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ».- Μ01 
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4.2 2ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Τν Δ.Υ. ζπκβάιεη ζηελ απιή θαη 

θαηαλνεηή παξνπζίαζε ηνπ Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ; 

Αλαθνξηθά κε ηνλ άμνλα 2, γηα ην αλ  ην Δ.Τ. ζπκβάιεη ζηελ απιή θαη θαηαλνεηή 

παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη απφςεηο είλαη ζεηηθέο κε κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζην χθνο ηεο γξαθήο γηα ηελ ακεζφηεηα ηνπ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνλ 

αλαγλψζηε. Οη εξσηεζέληεο είλαη ζχκθσλνη θαη φζνλ αθνξά ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ θαη 

θηεηηθψλ αλησλπκηψλ. Έλαο κφλν ζεσξεί φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπο. Βέβαηα 

επηζεκαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δελ γλσξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά, επίζεο, 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη αλέθεξαλ φηη γίλεηαη ηκεκαηηθά ρσξίο 

λα θνπξάδεη ηνλ αλαγλψζηε. χκθσλνο επίζεο κε ηηο παξαπάλσ απφςεηο βξίζθεηαη θαη ν 

εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ζην Δ.Τ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε θαζνκηινχκελε γιψζζα ελψ φηαλ εκθαλίδεηαη άγλσζηε ιέμε ν 

εθπαηδεπφκελνο παξαπέκπεηαη ζην γισζζάξη ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο βξήθαλ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ Δ.Τ. πνιχ εχθνιε. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

« Ζ γιώζζα θαη ην ύθνο γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ ειηθία 

ησλ καζεηώλ». -Δ01 

 « Γεδνκέλνπ όηη ην πιηθό απεπζύλεηαη ζε παηδηά, ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

απιή θαη θαηαλνεηή». -Δ01 

 « H ππθλόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη αξθεηή, ώζηε λα παξνπζηάδνληαη όιεο νη 

απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο αιιά όρη ππεξβνιηθή, ώζηε λα θνπξάδεη θαη λα απνζπάηαη ν 

καζεηήο». -Δ01 

 « Ναη, ε γξαθή δελ δπζθνιεύεη θαζόινπ ηνλ αλαγλώζηε». -Δ01 

 « Γίλεηαη ηκεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ, κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα κπνξεί 

λα εζηηάζεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε ζηηγκή ζηελ νζόλε ηνπ». -Δ01 

 « Σν Δ.Τ. πεξηέρεη έλαλ πινύην κέζσλ». -Δ01 

 « H ππθλόηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηαηί ζπλδπάδεη ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα κε 

πξαθηηθνύο ηξόπνπο πιεξνθνξηώλ» -Δ02. 
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«Σν ύθνο ηεο γξαθήο ηνπ Δ.Τ. είλαη θηιηθό, γηα ην ιόγν όηη έρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο κε 

εηθόλα θαη ήρν πνπ κπνξεί εύθνια λα ην θαηαλνήζεη ν αλαγλώζηεο». -Δ02 

 « Θεσξώ πσο είλαη επαλάγλσζηε ε γξαθή, γηαηί δίλεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο-πιεξνθνξίεο 

πνπ είλαη θαηαλνεηέο». -Δ03  

« Σν ύθνο είλαη θηιηθό θαη παξνπζηάδεηαη κε παηγληώδε ηξόπν». -Δ03 

 « Σν Δ.Τ παξνπζηάδεηαη κε θαζαξόηεηα ζην κέγεζνο ηεο νζόλεο». -Δ03 

 « πκθσλώ απόιπηα, νη πιεξνθνξίεο είλαη επαξθείο θαη ζσζηά δνκεκέλεο ώζηε λα γίλεηαη 

θαηαλνεηό ην γλσζηηθό αληηθείκελν». -Δ06 

«Σν Δ.Τ. παξνπζηάδεηαη νιόθιεξν ζην κέγεζνο ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή». -Δ04 

« Σν ύθνο γξαθήο ηνπ Δ.Τ. είλαη άκεζν, θηιηθό, επράξηζην, δηαζθεδαζηηθό, θαηαλνεηό θαη 

δηεπθνιύλεη ηνλ αλαγλώζηε». -Δ06 

« ην Δ.Τ. ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ε θαζνκηινύκελε γιώζζα, 

επηηπγράλνληαο ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ επηηπρεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ καζεηή θαη 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Ζ νξνινγία ηνπ είλαη θαηαλνεηή. αλαδεηθλύεη ιέμεηο-θιεηδηά ». -Δ06 

« H γξαθή ηνπ Δ.Τ. είλαη ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό επδηάθξηηε θαη επαλάγλσζηε. 

Γηαθξίλεηαη γηα ηε γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή ηνπ ζπλέπεηα». -Δ06 

« Ζ ππθλόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζην Δ.Τ. είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή. Αληαπνθξίλεηαη ζηε 

κάδα ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ, δελ θνπξάδεη, νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε λέσλ ζηνηρείσλ 

θαη ζε αλαηξνθνδόηεζε». -Δ06 

 « Ζ παξνπζίαζε ηνπ Δ.Τ. γίλεηαη ηκεκαηηθά παξνπζηάδνληαο ηελ εηζαγσγή, ηνπο ζηόρνπο, 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ δηάθξηζε ησλ ηκεκάησλ είλαη ζαθήο θαη επαξθήο. Υαξαθηεξίδεηαη 

από ζπλνρή ελνηήησλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε κία επηηπρεκέλε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε». -Δ06 

 « Σν Δ.Τ. πεξηέρεη ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό εηθόλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν ηεο 

παξνπζίαζεο θαη αληίζηνηρα video, θάλνληαο πην ειθπζηηθή ηελ παξνπζίαζε». -Δ06 

« Γε ζπκθσλώ/δε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πξνζσπηθώλ/θηεηηθώλ αλησλπκηώλ». -Δ07 

 « Ναη, ε γξαθή δελ δπζθνιεύεη θαζόινπ ηνλ αλαγλώζηε».-Δ09 

«Σν ύθνο ηνπ Δ.Τ. είλαη πνιύ θηιηθό θαη θαηάιιειν γηα καζεηέο , αθνύ ηνπο παξαθηλεί λα 

ην κειεηήζνπλ». - Δ.Δ 
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 «Παξαηήξεζα ηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο εζύ, εκείο, εζείο, σο επί ην πιείζηνλ 

θαη ην ζαο». - Δ.Δ 

«ην Δ/Τ. ρξεζηκνπνηείηαη θαζνκηινπκέλε γιώζζα ελώ όηαλ εκθαλίδεηαη άγλσζηε ιέμε 

ππάξρεη γισζζάξη θαζώο θαη θνπκπί πνπ εκθαλίδεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ». - Δ.Δ 

«Ο αξηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ Δ.Τ. είλαη απόιπηα ηθαλνπνηεηηθόο θαζώο πεξηνξίδεηαη 

ζε 2-3 πξνηάζεηο αλά δηαθάλεηα θαη δελ θνπξάδεη ηνλ αλαγλώζηε». - Δ.Δ 

 «Σν Δ.Τ. παξνπζηάδεηαη ηκεκαηηθά ζην κέγεζνο ηεο νζόλεο κε ην θείκελν λα πξνεγείηαη 

θαη λα αθνινπζνύλ νη εηθόλεο». - Δ.Δ 

 « Σα ρξώκαηα ζην Δ.Τ. επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε αιιειεπίδξαζε κε απηό αθνύ είλαη θσηεηλά 

θαη δελ θνπξάδνπλ ελώ επηζεκαίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο».- Δ.Δ 

 « Ναη! Ήηαλ αξθεηά επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή ε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ».- Μ01 

 « Ήηαλ πνιύ εύθνιε ε παξνπζίαζε».- Μ02 

 « Ήηαλ επράξηζηε ε παξνπζίαζε ηνπ Δ.Τ».- Μ03 

 

4.3 3ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Δίλαη εύρξεζην ην Δ.Υ.; 

ζνλ αθνξά ζηνλ άμνλα γηα ηελ επρξεζηία ηνπ Δ.Τ ππήξμαλ ζεηηθέο απφςεηο. ινη 

ζπκθψλεζαλ φηη ηα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θαηαλνεηά θαζψο θαη ηα 

εηθνλίδηα. Θεηηθέο ήηαλ θαη νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ηεο πινήγεζεο θη απηφ 

δηφηη ππήξρε νδεγφο πινήγεζεο θαζψο θαη πεξηερφκελα. χκθσλνο κε ηηο παξαπάλσ 

απφςεηο βξέζεθε θαη ν εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζπκθσλνχλ ζην 

φηη ε πινήγεζε ήηαλ εχθνιε κηαο θαη ηνπο βνήζεζε ην κνλνπάηη γλψζεο. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

  

 « Σα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη απνιύησο θαηαλνεηά θαη βνεζνύλ ηνλ καζεηή 

θαζ' όιε ηελ πινήγεζή ηνπ».- Δ01 

 « Σα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη θαηαλνεηά θα παξέρνπλ ζαθείο νδεγίεο ζην 

καζεηή».- Δ01 

 « Ζ πινήγεζε ζην Δ.Τ. είλαη εύθνιε γηα παηδηά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο γηα ηελ νπνία 

ζρεδηάζηεθε». - Δ01 
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 «Ζ πινήγεζε είλαη εύθνιε δηόηη δίλνληαη νδεγίεο ζηελ αξρή ζηνλ νδεγό, όπσο θαη ζηα 

πεξηερόκελα πνπ θάζε ζειίδα ζε ζηέιλεη ζηε δηαθάλεηα πνπ επηιέγεηο». - Δ03 

 

 «Σα θνπκπηά κεηάβαζεο ηνπ Δ.Τ. είλαη εύθνια, αλαγλσξίζηκα θαη θαηαλνεηά». - Δ06 

«Οη ππεξζύλδεζκνη ηνπ Δ.Τ. νδεγνύλ ζην αλακελόκελν πεξηερόκελν, εκπινπηίδνληαο θάζε 

ζεκαηηθή ελόηεηα». - Δ06 

 «Ναη θάζε εηθνλίδην εμεγείηαη ζηελ αξρή θάζε παξνπζίαζεο». - Δ09 

 «Σα θνπκπηά είλαη απνιύησο θαηαλνεηά θαη αλαγλσξίζηκα θαη δελ μερλάεη θάπνηνο ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζώο εκθαλίδνληαη ζε θάζε ελόηεηα».- Δ.Δ 

«Σα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θαηαλνεηά θαη αλαγλσξίζηκα θαη ήηαλ 

μεθάζαξε ε ρξήζε ηνπο αθνύ επεμεγνύληαη ζε θάζε ελόηεηα». - Δ.Δ 

 «Ήηαλ εύθνιε ε πινήγεζε! Μαο βνήζεζε θαη ην κνλνπάηη γλώζεο».- Μ01 

 

4.4 4ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Τν Δ.Υ. ππνζηεξίδεη- θαζνδεγεί ηνλ 

εθπαηδεπόκελν ζηε κειέηε ηνπ; 

ηνλ ηέηαξην άμνλα, ζρεηηθά κε ην αλ παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ηε κειέηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζεηηθνί ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Αλαγλσξίδνπλ φηη ην Δ.Τ ππνζηεξίδεη ηνλ καζεηή έηζη ψζηε λα δψζεη έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, θαζψο επίζεο ηα ζρφιηα ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζηε κειέηε ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκάλζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη, νη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ πσο είλαη 

ρξήζηκεο αθνχ ηνπο βνεζνχζε ζηε κειέηε ηνπο. Οη καζεηέο παξαζέηνπλ ηε ζεηηθή ηνπο 

επίζεο άπνςε γηα ηελ ππνζηήξημε απφ ην Δ.Τ. κέζσ πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ήρσλ. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

 « Σα θνπκπηά, ηα εηθνλίδηα αιιά θαη νη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη βνεζνύλ ηνλ καζεηή ζηε 

κειέηε ηνπ Δ.Τ.»- Δ01 

«Σα πην έληνλα ρξώκαηα θαη ηα ζύκβνια θαηεπζύλνπλ ην καζεηή, ώζηε λα δώζεη έκθαζε 

ζε νξηζκέλα ζηνηρεία». -Δ01 

 «Παξέρνληαη ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ην πώο ζα 

κειεηεζεί ην Δ.Τ., πξνσζώληαο ηελ απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ».- Δ06 

 «Ναη παξέρνληαη πνιύ αλαιπηηθέο ζπκβνπιέο ζε όιεο ηηο ελόηεηεο».- Δ10 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  107 

 

 «ηελ πιαηθόξκα Chamilo ζηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ηνλ 

ηξόπν κειέηεο ηνπ Δ.Τ. ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθόο».-Δ.Δ 

 «ην Δ.Τ επηζεκαίλνληαη ζεκαληηθέο έλλνηεο θπξίσο κε έληνλε γξαθή ελώ ππάξρεη θαη 

αιιαγή ρξώκαηνο ζηνλ ηίηιν θάζε ελόηεηαο». -Δ.Δ 

 «Σν Δ.Τ. καο βνήζεζε γηαηί είρε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, πνιινύο ήρνπο θαη δηαδξαζηηθά 

βίληεν».-Μ01 

«Ναη κε βνήζεζε επεηδή είρε πνιιέο αζθήζεηο/δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο κνπ άξεζε πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηήζακε ην βηβιίν θαη είρε σξαίνπο ήρνπο».- Μ03 

 

4.5 5ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Τν Δ.Υ. ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε κειέηε ηνπ; 

ρεηηθά κε ην πέκπην θξηηήξην ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ Δ.Τ. κε ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε 

κειέηε ηνπ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Φάλεθαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο θαη 

λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, κέζσ Padlet θαη Forum. Καηά ηα γξαθφκελά ηνπο ην Δ.Τ. 

εκπεξηείρε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζάξξπλαλ ηνλ καζεηή λα ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο κέινο κίαο θνηλσληθήο νκάδαο κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Βέβαηα 

ππήξμαλ θαη δχν αξλεηηθέο απφςεηο φπνπ ν έλαο  δηαθψλεζε θαη ν άιινο  ήηαλ 

νπδέηεξνο. Ο εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο ήηαλ ζεηηθφο κε ηηο παξαπάλσ απφςεηο θαη 

ζπκπιήξσζε φηη ην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ έλα κέζν γηα λα 

αηζζαλζνχλ κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο κε θνηλφ ζηφρν. Οη καζεηέο ζηελ εξψηεζε αλ 

ην Δ.Τ. πεξηείρε δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξσηήζεηο ήηαλ 

ζεηηθνί θαη έδσζαλ ην παξάδεηγκα ηεο εξψηεζεο ζην Padlet αλαθνξηθά κε ην καέζηξν. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

 

«Οη καζεηέο κέζσ ηνπ Padlet, forum θ.α. έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

απόςεηο».- Δ01 

«Μέζσ ηνπ Padlet θαη ηνπ Forum ν καζεηήο αληαιιάζζεη απόςεηο κε ζπκκαζεηέο ηνπ». - 

Δ01 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 
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«Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα εθθξάζεη θαη 

λα εκπινπηίζεη ηηο δηθέο ηνπ απόςεηο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ ήδε 

γλσξίδεη ζε "ζύλζεζε" κε ην ζπγθεθξηκέλν Δ.Τ». - Δ02 

«Ζ ζπλνδεία κνπζηθήο εληζρύεη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ καζεηή γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο». - 

Δ03 

« Φπζηθά εκπεξηέρνπλ δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ην θόξνπκ θαη Padlet ». - Δ03 

«Φπζηθά, ζην θόξνπκ παξαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο απόςεηο ζε ζρέζε κε ηα όξγαλα πνπ 

γλσξίδνπλ». - Δ03 

«Ούηε ζπκθσλώ, νύηε δηαθσλώ». - Δ04 

«πκθσλώ, ζην θόξνπκ θαη ζην Padlet». - Δ05 

 «πκθσλώ, αληαιιάζζεη κέζσ θόξνπκ θαη ηζαη». - Δ05 

«Σν E.Y. εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα 

πξνβιεκαηηζηεί θαη λα δηαηππώζεη δηθέο ηνπ εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο». - Δ06 

«Σν Δ.Τ. εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο , νη νπνίεο θηλεηνπνηνύλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ». - Δ06 

«Ο εθπαηδεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη ηε γλώκε ηνπ ζε padlet θαη forum». - 

ΔE 

«Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εκπιαθνύλ ζπλαηζζεκαηηθά 

αλαδεηώληαο ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ήρνπο, νπόηε θαιεί ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ κε 

βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο». - ΔE 

«ην παηρλίδη νη εθπαηδεπόκελνη αηζζάλνληαη κέιε κηαο νκάδαο παηδηώλ πνπ εμεξεπλνύλ 

θαη έρνπλ θνηλό ζηόρν». - ΔE 

«Ο εθπαηδεπόκελνο εκπινπηίδεη ηηο απόςεηο ηνπ κέζα από ηηο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ 

δξαζηεξηόηεηεο, ζσζηό/ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελώλ, κάξθαξε ηηο 

ιέμεηο, γύξηζε ηελ θάξηα».- ΔE 

 « Έθαλα κία εξώηεζε ζηνλ Μαέζηξν γηα ηα κνπζηθά όξγαλα».-Μ01 

 «Έθαλα κία εξώηεζε ζηνλ Μαέζηξν ζύκθσλα κε ηηο απνξίεο καο». -Μ02 
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4.6 6ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Τν Δ.Υ. παξέρεη δπλαηόηεηα 

Αλαζηνραζκνύ- Απηναμηνιόγεζεο ζηνλ εθπαηδεπόκελν; 

ηα ζεηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζπγθαηαιέρζεθε αθφκα ε δπλαηφηεηα 

Αλαζηνραζκνχ θαη Απηναμηνιφγεζεο. ινη νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζεηηθά ζην φηη 

ππήξραλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ . 

Γχν εμ απηψλ αλαθέξνπλ ηελ ελφηεηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ  Chamilo "έιεγμε ηηο γλώζεηο 

ζνπ" ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Δ.Δ 

ηνλίδεη φηη ην Δ.Τ εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ζπζρεηίζεη ηα λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

νξρεζηξψλ ζηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα θαη παξάιιεια αλαθέξεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα εθαξκφζεη ηε γλψζε ζηε δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή 

Ρεζχκλνπ. Οη καζεηέο ζηελ ίδηα εξψηεζε απάληεζαλ ζεηηθά παξαζέηνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

«Τπάξρνπλ παληνύ ζην Δ.Τ. δξαζηεξηόηεηεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ 

καζεηή». -Δ.01 

«ε θάζε δξαζηεξηόηεηα, ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε ηνπ καζεηή». -Δ.01 

«Δλλνείηαη όηη ην ΔΤ εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν 

λα ζπζρεηίζεη ηα λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα εηδηθά εάλ ν εθπαηδεπόκελνο 

έρεη ζρέζε κε θάπνηα από ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ΔΤ». -Δ.02 

«Ναη ,ην ΔΤ εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηόλνκεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ». -Δ.02 

«Ναη ,ην ΔΤ εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα 

εθαξκόζεη ηε λέα γλώζε ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα». -Δ.02 

«ε θάζε ελόηεηα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο». -Δ.03 

«Βέβαηα! Έλα ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθό πιηθό! Παξέρεη δξαζηεξηόηεηεο θαηάιιειεο γηα ηα 

λέα δεδνκέλα ». -Δ.03 

«πκθσλώ απόιπηα κε παηγληώδε ηξόπν κέζσ ηεο εθαξκνγήο "Actionbound" ». -Δ.04 
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«πκθσλώ, ζε νιόθιεξν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπλ 

γλώζεο θαη απηναμηνιόγεζεο. Τπάξρεη νιόθιεξε ελόηεηα "έιεγμε ηηο γλώζεηο ζνπ" ε νπνία 

πεξηιακβάλεη εθηόο ησλ άιισλ παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο». -Δ.05 

«Σν ΔΤ εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γλώζεο». -Δ.06 

«Σν ΔΤ εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνβιεκαηηζκνύ, 

δηαηύπσζεο ππνζέζεσλ θαη αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ». -Δ.06 

«Σν ΔΤ εκπεξηέρεη δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ 

θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε». -Δ.06 

«Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηέρεη ην Δ.Τ. ελζαξξύλνπλ ηελ απηναμηνιόγεζε αθνύ είλαη 

πνηθίιεο ηόζν ζε είδνο όζν θαη ζε αξηζκό θαη ζπλνδεύνληαη από αλαηξνθνδόηεζε ακέζσο 

κόιηο απαληεζνύλ». -Δ.Δ 

«Ο εθπαηδεπόκελνο ζπζρεηίδεη ηε δηάηαμε ηεο νξρήζηξαο». -Δ.Δ 

«Ο εθπαηδεπόκελνο εθαξκόδεη ηε λέα γλώζε παίδνληαο ην παηρλίδη ζηε Γεκνηηθή 

Φηιαξκνληθή».-Δ.Δ 

«Μνπ άξεζε ε δξαζηεξηόηεηα πνπ έθαλα εγώ ηνλ καέζηξν θαη ην παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ 

ζεζαπξνύ ζηε Φηιαξκνληθή». - Μ01 

«Τπήξρε κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία έθαλεο ηνλ καέζηξν θαη είρε πνιιή πιάθα θαηά ηε 

γλώκε κνπ». - Μ03 

«Δκέλα κνπ άξεζε ην θπλήγη ηεο κνπζηθήο κπαγθέηαο ζηε Φηιαξκνληθή Ρεζύκλνπ».- Μ04 

 

4.7 7ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Σην Δ.Υ. πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ν 

Σθνπόο θαη ηα Πξνζδνθώκελα Απνηειέζκαηα; 

ηνλ άμνλα απηφ νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο θάζε ελφηεηαο 

θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεηηθέο. ε θάζε ελφηεηα αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηα 

νπνία παξαθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζεηηθά ζε επίπεδν γλψζεσλ-ζηάζεσλ-δεμηνηήησλ  

λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. Οη αλαθνξέο ηνπο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθέο ζην φηη ν εθπαηδεπφκελνο ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ κε βάζε ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζ' απηά. 
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Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

 

«ε θάζε ελόηεηα γλσζηνπνηνύληαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα 

ρσξίδνληαη ζε επίπεδν γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ». -Δ01 

«Ο καζεηήο κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη κπνξεί λα ειέγμεη θαηά πόζν 

έρνπλ επηηεπρζεί ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα». -Δ01 

«Ναη εηδηθά ζε εθπαηδεπόκελνπο πνπ δελ έρνπλ πνηέ δηδαρζεί ή εξκελεύζεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά όξγαλα». -Δ02 

«Ναη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνύλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζε επίπεδν 

ζηάζεσλ». -Δ02 

«ε θάζε ελόηεηα έρνπκε ηε δηαηύπσζε ηνπ ζθνπνύ». -Δ03 

«πκθσλώ απόιπηα, ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο ν εθπαηδεπόκελνο απην-αμηνινγείηαη κέζσ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη νη λέεο ελόηεηεο». -Δ04 

«ε θάζε ελόηεηα δηαηππώλνληαη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα νη ζθνπνί θάζε δηδαθηηθήο 

ελόηεηαο». -Δ06 

«Σα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνύλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

θαη λα εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ». -Δ06 

«Σα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εμειίμνπλ θαη λα 

βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο». -Δ06 

«Ο ζθνπόο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελόηεηαο δηαηππώλεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ αξρή θάζε 

ελόηεηαο». -Δ.Δ 

«Σα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνύλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζε επίπεδν δεμηνηήησλ 

νπόηε γλσξίδεη από ηελ αξρή θάζε ελόηεηαο ηί δεμηόηεηεο ζα απνθηήζεη». -Δ.Δ 

«Ο εθπαηδεπόκελνο ειέγρεη ηελ πξόνδν ηνπ κε βάζε ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα αθνύ 

νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αληηζηνηρνύλ ζε απηά». -Δ.Δ 

«Απόιπηα γηαηί κε βνήζεζε λα μελαγεζώ ζηηο ελόηεηεο μέξνληαο ηη λα πεξηκέλσ».- Μ01 

«Ναη γίλνληαη». -Μ04 
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4.8 8ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Τν Δ.Υ. έρεη δεκηνπξγεζεί ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο; 

Παξαηεξείηαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθή ε άπνςε ηνπο γηα ηηο αξρέο ηηο Πνιπκεζηθήο κάζεζεο. Μφλν ζεηηθέο 

απαληήζεηο ππήξμαλ ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 

παξνπζίαζεο ( εηθφλα, θηλνχκελε εηθφλα, ερεηηθέο πιεξνθνξίεο) θαζφηη ζπλδπάδνληαη 

αξκνληθά. Ο Δ.Δ επηζεκαίλεη ζεηηθά ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ρξήζεο ησλ εηθφλσλ δηφηη 

βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ψζηε λα κελ ζπγρένληαη. Ζ ρξήζε ηνπ 

δεπηέξνπ πξνζψπνπ ζην Δ.Τ. βξίζθεη ζεηηθνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο δεκηνπξγεί 

έλα αίζζεκα νηθεηφηεηαο θαη εγγχηεηαο. Αλαγλσξίδνπλ φινη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ερεηηθψλ παξαδεηγκάησλ ζε φιεο ηηο δηαθάλεηεο ηνπ Δ.Τ. ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ζηε 

κάζεζε. Σν Avatar, καέζηξνο Benjamin Britten, κφλν ζεηηθέο απφςεηο ιακβάλεη δηφηη 

κεξηθνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκνχληαη θαη ην φλνκά ηνπ. H πιεζψξα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδεηαη ζεηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ζηελ εξψηεζε άλ ήηαλ θηιηθφ πξνο ην 

καζεηή ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηελ πιεζψξα δηαζθεδαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, παηρληδηψλ θαη βίληεν. Θεηηθά ζρνιηάδνπλ επίζεο ηελ ερεηηθή 

ππφθξνπζε ησλ δηαθαλεηψλ. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

 

«Ζ εηθόλα θαη ην θείκελν ζπλδπάδνληαη αξκνληθά». -Δ01 

«Οη εηθόλεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

θάλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πινήγεζε δηαζθεδαζηηθή». -Δ01 

«Πεξηιακβάλνληαη κόλν ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν πιεξνθνξίεο». -Δ01 

«Ζ γιώζζα είλαη θηιηθή θαη άθξσο θαηαλνεηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα». -Δ01 

«εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πιηθνύ, όπσο π.ρ. νη ήρνη ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

παξνπζηάδνληαη ερεηηθά». -Δ01 

«Τπάξρεη ραξαθηήξαο Avatar θαη κάιηζηα παξνπζηάδεηαη από ηελ εηζαγσγηθή θηόιαο 

ελόηεηα». -Δ01 

«Ναη ήηαλ απιή θαη θαηαλνεηή ζε απηέο ηηο ειηθίεο πνπ απεπζύλεηαη (10-12 εηώλ)». -Δ02 
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«Γίλεηαη ρξήζε δεύηεξνπ πξνζώπνπ». -Δ01 

«Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πιηθνύ ζηνρεύνπλ ζηελ αλαηξνθνδόηεζε ηνπ καζεηή». -Δ01 

«Γελ ππάξρνπλ καθξνζθειή θείκελα». -Δ01 

 «πγθεθξηκέλεο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιειν ηξόπν». -Δ01 

«Ναη, ν Benjamin». -Δ02 

«Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη γεκάην κνπζηθή, απηό είλαη ην ηδηαίηεξν ζηνηρείν γηα ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν». -Δ03 

«Κάζε θνξά!Τπάξρεη θαη ε ηξνκπέηα ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα όπνπ ν καζεηήο ην 

θαηαιαβαίλεη. Δπίζεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο αθνύγεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ Ρνδ πάλζεξα».-Δ03 

«Ναη, ν Benjamin Britten». -Δ03 

«πκθσλώ απόιπηα, ε ρξήζε εηθόλσλ δηεπθνιύλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ». -Δ04 

«πκθσλώ απόιπηα, ν γξαπηόο ιόγνο πξνζνκνηάδεη ηνλ πξνθνξηθό , δίλνληαο πην άκεζν 

ραξαθηήξα ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία». -Δ04 

«Ο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απεπζύλεηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν θαη δεκηνπξγεί έλα 

αίζζεκα ακεζόηεηαο θαη εγγύηεηαο». -Δ04 

«πκθσλώ απόιπηα, είλαη μεθάζαξνο ν δηαρσξηζκόο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζε 

ππννκάδεο». -Δ04 

«ην Δ.Τ. κεηαθέξνληαη γξήγνξα, επράξηζηα θαη ςπραγσγηθά νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ». -Δ06 

«ην Δ.Τ. ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία αθήγεζεο, ηα νπνία πξνζδίδνπλ πςειή 

πνηόηεηα ζηε δηδαζθαιία». -Δ06 

«Σν ύθνο ηεο ερεηηθήο παξνπζίαζεο πξνδηαζέηεη επράξηζηα ηνλ εθπαηδεπόκελν γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηε δξαζηεξηόηεηα». -Δ06 

«Ναη, ππάξρεη άθζνλν αθνπζηηθό πιηθό, γηα θάζε ζπλζέηε, θάζε κνπζηθό όξγαλν, γηα 

νηηδήπνηε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη ερεηηθά». -Δ09 

«Ναη, θάζε εηθόλα αληηθαηνπηξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηδέεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην 

θείκελν». -Δ09 

«Ναη ν ραξαθηήξαο απηόο(Avatar) θαζνδεγεί βήκα-βήκα ηνλ εθπαηδεπόκελν θαη 

δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο». -Δ09 
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«Ναη, ππάξρεη εηζαγσγή θαη έπεηηα ηκεκαηηθά παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ». -Δ09 

«Ναη, ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά έρνπλ κε θάπνην ηξόπν επηζεκαλζεί ώζηε λα 

εζηηάζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζε απηά». -Δ09 

«Ναη ππάξρεη ζπλερώο θαη είλαη εμαηξεηηθή». -Δ10 

«ην Δ.Τ ππάξρεη κνλόινγνο ζε κνξθή βίληεν, πεξηγξαθή κε θείκελν θαη ζρόιηα ζε κνξθή 

θνπκπηώλ». -Δ.Δ 

«Σν Δ.Τ. δελ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν». 

-Δ.Δ 

« Υξεζηκνπνηείηαη ην εζύ θαη ην εζείο δεκηνπξγώληαο νηθεηόηεηα». -Δ.Δ 

«ην Δ.Τ. παξνπζηάδνληαη ερεηηθά όια ηα κνπζηθά όξγαλα ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηνλ 

εθπαηδεπόκελν λα ηα δηαθξίλεη». -Δ.Δ 

«Δκθαλίδεηαη έλαο θηιηθόο ραξαθηήξαο, ν καέζηξνο ν νπνίνο παξνπζηάδεη όια ηα κνπζηθά 

όξγαλα». -Δ.Δ 

«ην Δ.Τ ππάξρεη πιεζώξα δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ αλαηξνθνδόηεζε 

δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ζσζηό/ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελώλ, γύξηζε ηελ 

θάξηα, κάξθαξε ηηο ιέμεηο». -Δ.Δ 

«Δίλαη γηαηί έρεη πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, παηρλίδηα, βίληεν, πάδι, θξππηόιεμα. Μα πην πνιύ 

κνπ άξεζε πνπ είρε θαη ήρνπο δίπια ζε θάζε όξγαλν».- Μ01 

«Ναη είλαη θηιηθό πξνο ηνλ καζεηή γηαηί είρε πνιύ δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο». - Μ02 

 

 

4.9 9ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηέο είλαη νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο θαη 

ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ Δ.Υ;  

ηνλ άμνλα απηφ παξνπζηάδνληαη  ηα δπλαηά ζεκεία αιιά θαη νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη πεξηζζφηεξνη κφλν ζεηηθά ζρφιηα έρνπλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε κάζεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηα γξαθηθά θαη ηε 

ρξήζε ερεηηθψλ απνζπαζκάησλ ζηηο ελφηεηεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο ηνπο νη νπνίεο αθνξνχλ ζην λα κπνπλ πεξηζζφηεξεο εηθφλεο, ηα κνπζηθά φξγαλα 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
 

 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: Γηπισκαηηθή Δξγαζία  115 

 

λα ζπλδένληαη ζε νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα φια καδί. Πξνηείλνπλ επίζεο νη δηαθάλεηεο λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε βίληεν ζηελ εθαξκνγή Powtoon φπσο έγηλε ζηηο αξρηθέο ελφηεηεο. Ο 

εηδηθφο εθπαηδεπηηθφ πξνηείλεη λα "πξνζηεζεί  ερεηηθή παξνπζίαζε θαη ησλ πιεξνθνξηώλ 

ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ όρη κόλν ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ". Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

δελ πξνηείλνπλ θάπνηα αιιαγή, έλαο κφλν ζα ήζειε ην βηβιίν λα είλαη ζαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

Δυνατά σημεία: 

«1) Διθπζηηθό Πεξηερόκελν(ζεσξία παξαδείγκαηα-δηάδξαζε                    -νπηηθναθνπζηηθό 

πιηθό), 2)νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ κε παηγληώδε ηξόπν, 3) αμηνιόγεζε θαηάθηεζεο γλώζεο 

από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο)».- Δ05 

«1) Δλεξγή ζπκκεηνρή εθπαηδεπόκελνπ ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαηξνθνδόηεζε, 2)Φηιηθό, 

επράξηζην θαη ςπραγσγηθό γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν, 3)Χξαία γξαθηθά». - Δ06 

«1) Ζ ζύληνκε πεξηγξαθή κε θηιηθή γιώζζα πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηνπ θάζε κνπζηθνύ 

νξγάλνπ θαζώο θαη ην παηρλίδη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ κπνξεί ν εθπαηδεπόκελνο 

λα δηεπζύλεη κία ζπκθσληθή νξρήζηξα θάλνληαο πξόβα πξηλ ην Actionbound 2)H ρξήζε 

βίληεν θαη ν ήρνο ηνπ θάζε νξγάλνπ πνπ αθνύγεηαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ θαζώο δίλεη κηα 

πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη βνεζάεη ζηελ θαηαλόεζε θαη 

αλαγλώξηζή ηνπ, 3)Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο θαη βνεζάλε ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπ Δ.Τ. θαη ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ». - Δ10 

«Οη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα βίληεν πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε animation θαη ην 

πινύζην βηβιηνγξαθηθό πιηθό». - Δ.Δ 

«Μνπ άξεζε πεξηζζόηεξν από όιεο ε ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα κε ηνλ θξπκκέλν ζεζαπξό. 

Απηή πνπ έθαλε ηνλ καέζηξν θαη απηή κε ηα κνπζηθά όξγαλα».- Μ01 

«Πεξηζζόηεξν κνπ άξεζε ην παηρλίδη κε ηνλ καέζηξν πνπ θνπλνύζα ην ζώκα κνπ κέζσ 

κηαο θάκεξαο θαη έθαλα ηνλ καέζηξν».- Μ02 

«Δκέλα κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν ε βηόια θαη ην βηνιί.».- Μ05 

 

Αλλαγές: 
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«1)Θα ήζεια κεγαιύηεξε δηάξθεηα ζηα Μνπζηθά απνζπάζκαηα- παξαδείγκαηα, 2) 

Πεξηζζόηεξεο εηθόλεο γηα ηα κνπζηθά όξγαλα, 3) Οη θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ 

(μύιηλα-ράιθηλα- θξνπζηά) λα ζπλδένληαη πξώηα κεηαμύ ηνπο (ζε κηθξά ζύλνια θνπαξηέην- 

θνπτληέην) θαη έπεηηα λα εκθαλίδνληαη όια καδί! Απηό βέβαηα, αλ απεπζπλόηαλ ζε αθόκα 

κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. (12-17)». -Δ02 

«Γελ έρσ λα πξνηείλσ αιιαγέο». -Δ03 

«1. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ, 2. ηαδηαθή εκθάληζε εηθόλσλ, 3.ηελ 

αμηνιόγεζε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε εηθόλσλ γηα αληηζηνίρεζε εηθόλσλ θαη ιέμεσλ». -Δ06 

«Θα πξόηεηλα ζε όιεο ηηο δηαθάλεηεο λα αληηθαηαζηαζεί ην θείκελν κε θόκηθο, όπσο ηα 

αξρηθά ηνπ Powtoon»! -Δ10 

«Μνπ άξεζε πνιύ ην Δ.Τ θαη ζεσξώ όηη είλαη θαηάιιειν γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ. Δάλ 

άιιαδα θάηη ζα πξόζζεηα ερεηηθή παξνπζίαζε θαη ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ όρη κόλν ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ».-Δ.Δ 

«Όρη! Γελ ζα άιιαδα ηίπνηα ζα ήζεια όκσο θαη ηα βηβιία λα είλαη ζαλ απηό».-Μ01 

«δελ ζα άιιαδα θάηη γηαηί ήηαλ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ πξόγξακκα».-Μ02 

 

 

 

4.10 10ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πώο αμηνινγείηε ην παηρλίδη 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο  (Actionbound); 

Ο ηειεπηαίνο άμνλαο αθνξά ζην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε Γεκνηηθή 

Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ. ινη νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζεηηθνί ζην φηη ην πεξηερφκελν 

ήηαλ  απφιπηα θαηαλνεηφ ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζην παηρλίδη. Έλαο 

επίζεο ζεσξεί φηη ην παηρλίδη εληάζζεηαη ζηα παηρλίδηα κεηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο. 

πκθσλνχλ φινη ζην φηη νη επηινγέο ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ εχθνιεο θαη φηη ην πεξηερφκελν 

ήηαλ ηδηαίηεξα θαηαλνεηφ. Έλαο επηπιένλ αλαθέξεη φηη είλαη κία "Καηλνηόκα ηδέα κε 

επθνιία ζηε κάζεζε". ρεδφλ φινη αλαθέξνπλ φηη ην παηρλίδη βνήζεζε ζην λα γλσξίζνπλ 

θαιχηεξα ηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ. Ο Δηδηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ην 

παηρλίδη βνήζεζε λα δεη απφ θνληά ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ είρε δεη ζε εηθφλεο θαη βίληεν 

ζην Δ.Τ θαη λα γλσξίζεη ηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. Γείρλεη 
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απφιπηα ζεηηθφο ζην λα πξνηείλεη ην παηρλίδη ηνπο καζεηέο θαη ζα ην ζπλδχαδε κε κία 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ψζηε λα ειέγμνπλ ηηο  γλψζεηο ηνπο θαη βησκαηηθά λα 

αλαθαιχςνπλ ηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ. Βξίζθεηαη ζχκθσλνο κε ηελ άπνςε 

όηη "ην παηρλίδη είλαη ρξήζηκν κηαο θαη κπνξεί λα ζπλδπάζεη ην παηρλίδη ηόζν σο κέζν 

εμεξεύλεζεο όζν θαη σο κεηαγλσζηηθό εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνθηεζέλησλ 

γλώζεσλ". Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ζεηηθέο απφςεηο γηα ην παηρλίδη. Σνπο άξεζε ε 

γλσξηκία κε ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Φηιαξκνληθήο, ελζνπζηάζηεθαλ πνπ 

γλψξηζαλ πνιινχ δαζθάινπο κνπζηθήο. Έλαο αλαθέξεηαη ζην φηη ελζνπζηάζηεθε πνπ 

ζθάλαξε θσδηθνχο (QR) θαη πνπ "ηξαβνύζαλ selfies". 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα: 

 

«Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ αξθεηέο δηόηη ηηο είραλ ήδε δηδαρζεί ζηηο ελόηεηεο ηνπ Chamilo. Θα 

κπνξνύζακε ίζσο λα πνύκε όηη ην Actionbound εληάζζεηαη ζηα παηρλίδηα κεηαγλσζηηθήο 

αμηνιόγεζεο».-Δ01 

«Ήηαλ όια ππέξνρα. Ο ξνδ πάλζεξαο ήηαλ εθείλνο πνπ έδηλε ηελ έλαξμε ηεο αλαδήηεζεο 

ηεο κνπζηθήο κπαγθέηαο». -Δ01 

«Γηα θάπνηνλ πνπ είρε νινθιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ ζηελ πιαηθόξκα Chamilo νη επηινγέο 

ήηαλ εύθνιεο. Τπήξρε θαη βνήζεηα γηα θάπνηεο επηινγέο». -Δ01 

«Φπζηθά, ζα κπνξνύζε λα θαζηεξσζεί σο παηρλίδη γλσξηκίαο κε ηα όξγαλα ηεο Γ.Φ.Ρ» -

Δ01 

«Μέζσ ηεο αλαδήηεζεο ησλ γξίθσλ επηηπγράλεηαη ε επθαηξία ζηε γλώζε θαη ε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο γίλεηαη αθόκα πην επράξηζηε». -Δ01 

«Σν πεξηερόκελν ήηαλ ηδηαίηεξα θαηαλνεηό»! -Δ03 

«Όια ηα παξαπάλσ βνήζεζαλ ζην παηρλίδη! Δμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα λα εμεξεπλήζεη έλαο 

καζεηήο ηε Γ.Φ.Ρ». -Δ03 

«Σν παηρλίδη είλαη ην θαηαιιειόηεξν γη απηόλ ην ζθνπό. Καηλνηόκα ηδέα κε επθνιία ζηε 

κάζεζε». -Δ03 

«Ναη! Ξεθάζαξα, ηα παηρλίδηα επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θάηη 

ην κνλαδηθό». -Δ05 

«Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ βαζηθέο θαη νπζηαζηηθέο». -Δ06 
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«Θα πξόηεηλα αλεπηθύιαθηα ζηνπο καζεηέο λα παίμνπλ απηό ην παηρλίδη, γηαηί επράξηζηα 

θαη δηαζθεδαζηηθά ζα αιιειεπηδξάζνπλ θαη ζα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο». -Δ06 

«κέηξηαο δπζθνιίαο». -Δ07 

«Καιύπηεη πιήξσο ηελ εθδνρή "Μαζαίλσ παίδνληαο"».-Δ07 

«Ναη, ε πεξηήγεζε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε γλσξηκία κε ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο 

Φηιαξκνληθήο». -Δ09 

«Ναη, είλαη έλαο δηαζθεδαζηηθόο ηξόπνο λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηε κνπζηθή θαη 

λα αλαθαιύςνπλ ελδηαθέξνληα αιιά θαη πηζαλέο θιίζεηο ηνπο». -Δ09 

«Σν πεξηερόκελν ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ παηρληδηνύ ήηαλ απόιπηα θαηαλνεηό, δελ 

ζπλάληεζα θακία δπζθνιία».- Δ.Δ 

«Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ αξθεηέο θαζώο κε ηελ κειέηε ηνπ Δ.Τ. ζην chamilo απέθηεζα ηηο 

απαξαίηεηεο γλώζεηο». -Δ.Δ 

«Οη επηινγέο ηνπ παηρληδηνύ ήηαλ πνιύ εύθνιεο αξθεί λα είρε κειεηεζεί ην Δ.Τ. ζην 

chamilo.» -Δ.Δ 

«To θείκελν, ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα θαη ηα γξαθηθά έθαλαλ ειθπζηηθό ην παηρλίδη θαη 

βνήζεζαλ ζην λα ππάξρεη ξνή». -Δ.Δ 

«Με βνήζεζε λα δσ από θνληά ηα κνπζηθά όξγαλα πνπ είρα δεη ζε εηθόλεο θαη βίληεν ζην 

Δ.Τ.»- Δ.Δ 

«Θα ην πξόηεηλα αλεπηθύιαθηα θαη κάιηζηα ζα ην ζπλδύαδα κε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ώζηε 

νη καζεηέο κνπ λα ειέγμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη βησκαηηθά λα αλαθαιύςνπλ ηε Γεκνηηθή 

Φηιαξκνληθή Ρεζύκλνπ».- Δ.Δ 

«Σν παηρλίδη είλαη ρξήζηκν σο εξγαιείν κάζεζεο αθνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν σο 

κέζν πεξηήγεζεο θαη εμεξεύλεζεο ηεο Γεκνηηθήο Φηιαξκνληθήο Ρεζύκλνπ όζν θαη σο 

κεηαγλσζηηθό εξγαιείν ησλ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ».- Δ.Δ 

«Μνπ άξεζε αξθεηά πνπ γλώξηζα πνιιά κνπζηθά όξγαλα , πνπ έθαλα ηνλ καέζηξν πνπ 

ζθαλάξακε ηνπο θσδηθνύο. Γλώξηζα θαηλνύξηνπο δαζθάινπο κνπζηθήο θαη γλώξηζα θαη 

έλα θαηλνύξην κέξνο κνπζηθήο».-Μ01 

«Γλώξηζα πνιινύο δαζθάινπο κνπζηθήο κνπ άξεζε πνπ γλώξηζα ηόζα όξγαλα, κνπ άξεζε 

πνπ ηξαβνύζακε ζέιθη ζα ήζεια λα παίδσ απηά ηα παηρλίδηα θαη ζε άιια καζήκαηα».-Μ02 
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5. Σπκπεξάζκαηα  

Σν παξφλ πφλεκα ζθνπεί ζηε δεκηνπξγία, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο  

ζπκπιεξσκαηηθήο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο "κεγάιεο νξρήζηξεο ζε ήρνπο ... θιαζηθνχο", κε 

ζέκα ηελ εθκάζεζε ησλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο ηεο Δ’ θαη Σ’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα ζην ζχλνιφ ηεο, είκαζηε πιένλ ζε ζέζε λα 

απνηηκήζνπκε ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο ελ 

ζέκαηη ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρεη επηζηεκνληθή ζπλνρή θαη 

είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο κνπζηθήο, φζν θαη ν εηδηθφο 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη νη καζεηέο 

αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ σο πξνο ηελ παξάζεζε 

πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαθνξά ζε πεγέο, ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ κε ηελ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ, ραξαθηεξίδνληάο ην σο "πινχην 

πεγψλ".  ηελ παξαδνρή απηή θαηαιήγνπκε αθνχ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππάξρεη 

εθηεηακέλε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ απφςεσλ θαη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά κε 

ηελ νπνία ηεθκεξηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα. Γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ φπσο ζε βηβιία, ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά άιια θαη ζε παιαηφηεξεο 

έξεπλεο. Δπηηπγράλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ κε απνηέιεζκα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ φρη κφλν 

παξαηίζεληαη, αιιά θαη εξκελεχνληαη φιεο νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, παξέρνληαο ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο κε 

απνηέιεζκα λα κπνξέζεη λα αλαηξέμεη κέζσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη λα αληιήζεη απφ κφλνο ηνπ αθφκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην αληηθείκελν 

ηεο κνπζηθήο. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε επηηπγράλεηαη ηφζν κε θείκελν θαη εηθφλα, φζν θαη 

κε ερεηηθά απνζπάζκαηα νδεγψληαο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ αλάιπζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. Ζ παξάζεζε ησλ 
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πιεξνθνξηψλ, βαζηζκέλσλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδίθεζε, γίλεηαη κε ζηφρν ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Με ηνπο ηξφπνπο απηνχο επηηπγράλεηαη ε επαξθήο ηεθκεξίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ νδεγεί ζηελ επηζηεκνληθή ζπλνρή ηνπ.  

Δπηπξνζζέησο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απιή θαη θαηαλνεηή 

παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

απνηίκεζαλ ζεηηθά ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν χθνο γξαθήο πνπ 

είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ αλαγλψζηε θαη εηδηθά ζηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη, αθνχ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ε ρξήζε 

πξνζσπηθψλ θαη θηεηηθψλ αλησλπκηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε ακεζφηεηαο θαη 

εγγχηεηαο ζηνπο καζεηέο, ε ρξήζε ηεο απιήο θαη θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο πνπ θάλεη 

πην εχιεπηεο ηηο έλλνηεο, ε επαλάγλσζηε γξαθή θαη ε ππθλφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. H ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη λαη κελ αξθεηή, ψζηε λα 

παξνπζηάδνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο αιιά φρη ππεξβνιηθή, ψζηε λα 

θνπξάδεη ηνλ καζεηή κε απνηέιεζκα λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ. Παξέρνληαη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο κε εηθφλα θαη ήρν, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί εχθνια λα θαηαλνήζεη 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά, 

κε ην θείκελν λα πξνεγείηαη θαη λα αθνινπζνχλ νη εηθφλεο, κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα 

κπνξεί λα εζηηάζεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε ζηηγκή ζηελ νζφλε ηνπ 

κε ηελ ππθλφηεηα ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ ζπλδπάδεη 

ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο πιεξνθνξηψλ, αληαπνθξηλφκελε ζηε 

κάδα ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ θνπξάδεη θαη λα νδεγεί ζηελ 

θαηαλφεζε λέσλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ζε αλαηξνθνδφηεζε. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πεξηέρεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν ηεο 

παξνπζίαζεο θαη αληίζηνηρα video, θάλνληαο πην ειθπζηηθή ηελ παξνπζίαζε. Ζ ελ γέλεη 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Έηζη, νη πιεξνθνξίεο είλαη επαξθείο θαη ζσζηά δνκεκέλεο 

ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

Ζ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελ γέλεη θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θξίλεηαη εμαηξεηηθά 

εχθνιε, αθνχ γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηελ πινήγεζε ζε απηφ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά 

θνπκπηά πνπ είλαη εχρξεζηα, εχθνια αλαγλσξίζηκα θαη εμαηξεηηθά ιεηηνπξγηθά. 

Δπηπιένλ, ηα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη θαηαλνεηά θαη παξέρνπλ ζαθείο 

νδεγίεο ζην καζεηή, είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη μεθάζαξε, αθνχ 
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απηή επεμεγείηαη ζε θάζε ελφηεηα. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ φηη 

ηα θνπκπηά, ηα εηθνλίδηα θαη νη ζχλδεζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απνιχησο 

θαηαλνεηά θαη βνεζνχλ ηνλ καζεηή θαζ' φιε ηελ πινήγεζή ηνπ ζην πξφγξακκα.  Ζ 

επθνιία ηεο πινήγεζεο έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη νδεγφο πινήγεζεο, θαζψο 

θαη πεξηερφκελα ζην πξφγξακκα, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε 

ηνπ, αθνχ παηψληαο πάλσ ζηε δηαθάλεηα πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο ακέζσο 

κεηαθέξεηαη ζε απηήλ. Δμαηξεηηθά βνεζεηηθφ ήηαλ επίζεο θαη ην κνλνπάηη ηεο γλψζεο 

ηεο πιαηθφξκαο Chamilo. 

Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε 

κειέηε ηνπ, αθνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο παξέρνληαη 

ζηνλ καζεηή ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Έηζη, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηα νπνία γηα παξάδεηγκα 

ππάξρνπλ πιαίζηα ή έληνλε γξαθή (ζήκαλζε) κε απνηέιεζκα λα ηνλίδνληαη νη 

ζεκαληηθέο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

βαξχηεηα. Σα πην έληνλα ρξψκαηα θαη ηα ζχκβνια θαηεπζχλνπλ ην καζεηή, ψζηε λα 

δψζεη έκθαζε ζε νξηζκέλα ζηνηρεία. Αθφκε, ππάξρνπλ επεμεγεκαηηθά ζρφιηα, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ καζεηή ζηε κειέηε ηνπ. Παξέρνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ην πψο ζα κειεηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξνσζψληαο ηελ 

απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκάλζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ πσο είλαη ρξήζηκεο αθνχ απηέο βνεζνχλ ζηε κειέηε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Οη καζεηέο παξαζέηνπλ ηε ζεηηθή ηνπο επίζεο άπνςε γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ήρσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ φηη νη καζεηέο αλαθέξνπλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο βνήζεζε δηφηη 

πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο. ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία νη καζεηέο 

αξλνχληαη ζπλήζσο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο. Απηφ δείρλεη ελδερνκέλσο θαη ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο κε βάζε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Με ηνλ ηξφπν ινηπφλ απηφλ ν εθπαηδεπφκελνο ππνζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηε κειέηε ηνπ. Μάιηζηα απηφ εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ εξσηήζεηο πάλσ ζε 
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ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ηνλ πξνηξέπνπλ λα εκπιαθεί ζπλαηζζεκαηηθά κε βάζε ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Αθφκε, παξαθηλείηαη λα αληαιιάμεη απφςεηο κε ηνπο 

άιινπο εθπαηδεπφκελνπο ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο 

πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο, ελζσκαηψλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο 

ηηο απφςεηο ηνπ πάλσ ζην πιηθφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζε γεληθέο γξακκέο 

έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε απηφ ην γεγνλφο αλ θαη ππήξμαλ θαη δχν αξλεηηθέο απφςεηο 

φπνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαθψλεζε θαη ν άιινο ήηαλ νπδέηεξνο. ινη έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο θαη 

λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, κέζσ Padlet θαη Forum. Σν παηρλίδη επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ έλα κέζν γηα λα αηζζαλζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κέιε κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο κε θνηλφ ζηφρν. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο ζπλέπεηα φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη εκπινπηίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αηζζάλνληαη κέιε κηαο νκάδαο παηδηψλ πνπ εμεξεπλνχλ θαη έρνπλ 

θνηλφ ζηφρν, ελεξγνπνηψληαο ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο.  

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο απηφλνκεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ. Δηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε δίαπισλ επηθνηλσλίαο κε 

ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηνλ πξνηξέπνπλ λα ζπζρεηίζεη ηα 

λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ν εθπαηδεπφκελνο νδεγείηαη ζην λα 

εθαξκφζεη ηε λέα γλψζε ζηε δηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο επεηεχρζε ην σο άλσ δεηνχκελν ήηαλ πνηθίιεο, ηφζν ζε είδνο, φζν θαη ζε αξηζκφ 

θαη ζπλνδεχνληαλ κε αλαηξνθνδφηεζε ακέζσο κεηά ηελ απάληεζε. Τπήξρε ελφηεηα 

ζηελ πιαηθφξκα Chamilo κε θξππηφιεμα, πάδι θαη δξαζηεξηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο 

γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο. Σν πην ζεκαληηθφ ήηαλ ε δεκηνπξγία παηρληδηνχ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο Actionbound ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα ζπζρεηίζεη ηα λέα δεδνκέλα θαη λα ηα ζπλδέζεη κε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνζιακβάλνπζεο. Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην παηρλίδη 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο ήηαλ 

ξεαιηζηηθέο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 
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εθπαηδεπφκελνπ θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ, δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ θαη αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαηππψλεηαη ζαθψο ν ζθνπφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθάζηνηε 

δηδαθηηθή ελφηεηα. Αθφκε, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξαθηλνχλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ηφζν ζε επίπεδν γλψζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

επηηξέπνληάο ηνπ λα ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά.  Οη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο. ε 

θάζε ελφηεηα αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

πξνηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζεηηθά ζε επίπεδν γλψζεσλ-ζηάζεσλ-δεμηνηήησλ λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. Οη αλαθνξέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθέο ζην φηη ν εθπαηδεπφκελνο ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ κε βάζε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζ' απηά. Έηζη, ν καζεηήο 

κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη κπνξεί λα ειέγμεη θαηά πφζν έρνπλ 

επηηεπρζεί ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αθνχ γλσξίδεη απφ ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο 

ηη δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ην γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ θαη εηθφλαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ βνεζάεη θαηαιπηηθά ζηελ 

θαηαλφεζή ηνπ. εκαληηθφ επίζεο ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα ζηνηρεία αθήγεζεο  φπσο ν 

κνλφινγνο, ν δηάινγνο, ε πεξηγξαθή θαη ηα ζρφιηα. Ζ ρξήζε θηιηθήο γιψζζαο, θαζψο 

θαη δεχηεξνπ πξνζψπνπ, φπσο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ερεηηθήο παξνπζίαζεο 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Ζ εκθάληζε ελφο θηιηθνχ 

ραξαθηήξα (avatar) εληζρχεη θαη θάλεη πην δηαζθεδαζηηθή ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

Δπηπιένλ, ε ηκεκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη δηαδξαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Απνθεχγνληαη ηα 

καθξνζθειή θείκελα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη επηιέγνληαη 

ζπλνπηηθά θαη εχιεπηα θείκελα πνπ βνεζνχλ ηελ γξεγνξφηεξε θαηαλφεζε. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξέρεη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε 
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εξγαζηψλ θαη πεξηέρεη ζηνηρεία επηζήκαλζεο θαη 

εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηε κειέηε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Μφλν ζεηηθά ζρφιηα ιάβακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κέζσλ παξνπζίαζεο (εηθφλα, θηλνχκελε εηθφλα, 

ερεηηθέο πιεξνθνξίεο) θαζφηη ζπλδπάδνληαη αξκνληθά, θάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πινήγεζε δηαζθεδαζηηθή. Σν χθνο ηεο ερεηηθήο παξνπζίαζεο πξνδηαζέηεη επράξηζηα 

ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα λα παξαθνινπζήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ππάξρεη άθζνλν 

αθνπζηηθφ πιηθφ, γηα θάζε ζπλζέηε, θάζε κνπζηθφ φξγαλν, γηα νηηδήπνηε κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί θαη ερεηηθά. Θεηηθέο ήηαλ θαη νη εληππψζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ρξήζεο ησλ εηθφλσλ δηφηη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ψζηε λα κελ ζπγρένληαη απηά. Ζ ρξήζε ηνπ δεπηέξνπ πξνζψπνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βξίζθεη ζχκθσλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο δεκηνπξγεί έλα 

αίζζεκα νηθεηφηεηαο θαη εγγχηεηαο. Αλαγλσξίδνπλ φινη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ερεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ ζε φιεο ηηο δηαθάλεηεο ηνπ πιηθνχ, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε. H 

πιεζψξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηηκάηαη ζεηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο 

παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο.  

Οη γεληθέο επηζεκάλζεηο πξνάγνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

πξνηείλνπλ αιιαγέο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρνιίαζε ζεηηθά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηνλίδνληαο ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία φπσο ην 

ειθπζηηθφ πεξηερφκελν (ζεσξία, δηάδξαζε, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ), ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε παηγληψδε ηξφπν θαη ηελ αμηνιφγεζε θαηάθηεζεο γλψζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. ηα  ζεηηθά ζπγθαηαιέγνληαη αθφκε θαη ηα πξνζεγκέλα γξαθηθά, 

άιια θαη ε κνπζηθή επέλδπζε. Αθφκε, επηζεκαίλνπλ φηη πξνάγεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε κάζεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε θπξίσο κέζα απφ ην παηρλίδη 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα δηεπζχλεη κία ζπκθσληθή 

νξρήζηξα. Οη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βίληεν πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

animation θαη ην πινχζην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ θάλνπλ αθφκε πην ελδηαθέξνπζα ηελ  

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Οη αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη αθνξνχλ ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ερεηηθψλ 

απνζπαζκάησλ, φκσο ζχκθσλα κε ην ΗΔΠ (2014) ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα δελ πξέπεη 

λα μεπεξλνχλ ηα ηξία ιεπηά. Δπίζεο, πξνηάζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνπζηθψλ 
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νξγάλσλ (μχιηλα-ράιθηλα- θξνπζηά), έηζη ψζηε λα ζπλδένληαη πξψηα κεηαμχ ηνπο (ζε 

κηθξά ζχλνια θνπαξηέην-θνπτληέην) θαη έπεηηα λα εκθαλίδνληαη φια καδί. Απηφο ν 

δηαρσξηζκφο φκσο, απεπζχλεηαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ήηαλ αξεζηά ηα αξρηθά βίληεν (Powtoon) πξνηάζεθε ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

δηαθαλεηψλ κε ηέηνηα βίληεν. Απηφ θαζίζηαηαη αδχλαην δηφηη δελ εκπίπηεη ζηηο αξρέο ηεο 

ΔμΑΔ. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε ε ερεηηθή παξνπζίαζε φρη κφλν ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, 

αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε φ,ηη αθνξά ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ ηα Δ.Τ. λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, πξνέθπςε ζρεδφλ νκφθσλα ε άπνςε φηη ζα ήηαλ δπλαηή θαη σθέιηκε ε 

ρξήζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Καη' αληηζηνηρία, νχηε ε 

βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα αληρλεχεη ζεκαληηθέο αλαζηνιέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηε ρξήζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ζπγθξηηηθά κε άιια.  

Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ παηρληδηνχ Actionbound θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ 

κπνξεί λα εληαρζεί ζηα παηρλίδηα κεηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα 

θαηαλνεηφ θαη επράξηζην παηρλίδη ην νπνίν πξνάγεη ηε γλψζε κέζσ ηεο εμεξεχλεζεο, 

έλαο δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηε κνπζηθή θαη λα 

αλαθαιχςνπλ ελδηαθέξνληα, αιιά θαη πηζαλέο θιίζεηο ηνπο. Απηή ε ηδέα ηνπ παηρληδηνχ 

ζηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ είλαη κία θαηλνηφκα ηδέα, ε νπνία ελζνπζίαζε ηνπο 

καζεηέο. Μπνξεί λα ζπλδπάζεη ην παηρλίδη ηφζν σο κέζν εμεξεχλεζεο, φζν θαη σο 

κεηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ. Σν πην ζεκαληηθφ 

είλαη φηη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ θαλέλα άιιν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ δελ ηνπο πξνζθέξεη (Squire&Jan,2007). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην παηρλίδη είλαη ρξήζηκν σο εξγαιείν κάζεζεο, αθνχ κέζσ 

ηεο αλαδήηεζεο ησλ γξίθσλ επηηπγράλεηαη ε επθαηξία ζηε γλψζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο γίλεηαη αθφκα πην επράξηζηε. 
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5.1 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξμαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα άιιαμαλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο. Αξρηθά, ν ζρεδηαζκφο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πινπνηεζεί κέζσ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Δ'- 

θαη η' ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηαπξσκέλνπ Ρεζχκλεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 κε 

δείγκα 38 καζεηέο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ επεηξάπε λα πινπνηεζεί απηφο ν αξρηθφο 

ζρεδηαζκφο ήηαλ ε παλδεκία ηνπ Covid-19 πνπ έπιεμε ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θαη 

γεληθφηεξα ηνλ θφζκν, ηνλ Μάξηην ηνπ 2020. Χο εθ ηνχηνπ ηα ζρνιεία έθιεηζαλ γηα ηξεηο 

κήλεο, νπφηε ε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έγηλε απφ δέθα εθπαηδεπηηθνχο 

κνπζηθήο, έλαλ θξηηηθφ θίιν θαη πέληε καζεηέο σο δείγκα επθνιίαο. Έλαο δεχηεξνο 

πεξηνξηζκφο ήηαλ ην θιείζηκν ησλ Βηβιηνζεθψλ ζε θαηξφ θαξαληίλαο κε απνηέιεζκα ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε λα βαζηζηεί ζηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε πεγψλ. Σν δείγκα 

ησλ ππνθεηκέλσλ ήηαλ κηθξφ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ, φκσο, σο κέζν ζχγθξηζεο ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ζ 

παξνχζα έξεπλα  επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνχξγεζε ε εξεπλήηξηα. 

5.2 Πξνηάζεηο  πεξαηηέξσ έξεπλαο 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ 

Διιάδα θαίλεηαη λα βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ηπρφλ 

εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ είλαη αθφκε πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη 

απνζπαζκαηηθά, νη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα είλαη πξαθηηθά απεξηφξηζηεο. 

Μειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ πην ρξήζηκν λα εζηηάζνπλ αξρηθά ζην πψο κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ε ρξήζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε ζε επφκελν ζηάδην λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλδπαζηνχλ ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Θα γίλνληαλ, έηζη, πνιχηηκα βήκαηα ηφζν πξνο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ, λα απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο 
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Διιάδαο, φζν θαη πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπο ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ ζρνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο ζε νιφθιεξν ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο κνπζηθήο κε ηε κεζνδνινγία ηεο ΔμΑΔ.  

Σν παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Ρεζχκλνπ ζα 

κπνξνχζε λα θαζηεξσζεί σο παηρλίδη γλσξηκίαο γηα ηνπο λένπο καζεηέο. Σν ίδην παηρλίδη 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο απφ ηελ εξεπλήηξηα (εζεινληηθά) ζην κνπζηθφ 

ζρνιείν Ρεζχκλνπ, έηζη ψζηε νη καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ 

"Μεγάιεο νξρήζηξεο ζε ήρνπο θιαζηθνχο", λα επηζθέπηνληαη ην κνπζηθφ ζρνιείν γηα λα 

γλσξίζνπλ ηα φξγαλα απφ θνληά. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα φξγαλα θαη ην παηρλίδη ζπκβάιιεη πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ζην 

ζεζκφ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ . 

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

θαη ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα επεθηαζεί ζε άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο 

νπνίεο νη απαηηήζεηο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ 

δηαθέξνπλ. Μηα ηέηνηα ζχγθξηζε πηζαλφηαηα ζα αλαδείθλπε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο σο 

πξνο ηα παηδαγσγηθά νθέιε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ 

δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ  ζα νδεγνχζε πηζαλφηαηα ζε πνιχ 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

Καηαιεθηηθά θαη ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη πάιη, 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ίζσο λα δηακνξθσζνχλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο Covid-19, 

πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

Webex, ψζηε λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα ηε ρξήζε απηήο θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ .  
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Παξάξηεκα Α: «Δξσηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθώλ» 

 

ΧΟΛΗ ΕΠΚΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΠΑΚΔΑΓΩΓΚΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΚΚΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Επιςτιμεσ τθσ 
Αγωγισ - Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ με τθν χριςθ των 

ΣΠΕ 
(e-Learning)». 
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«Σρεδηαζκόο , πινπνίεζε θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζρνιηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο 

Σπκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ'- Ση' Γεκνηηθνύ» 

 

Επιβλζπων: Μουηάκθσ Χαράλαμποσ 
Τπεφκυνοσ Ζρευνασ: Δθμοκρατία- Νεκταρία Κουτελιδάκθ 

Οδθγίεσ 
Tο παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί μια προςπάκεια διερεφνθςθσ των 
απόψεϊν ςασ ςχετικά με το Εκπαιδευτικό Τλικό (Ε.Τ.) που μελετιςατε.  
Ο ςκοπόσ του ερωτθματολογίου είναι να αποτιμθκεί θ υποςτιριξθ που 
παρείχε ςτον εκπαιδευόμενο κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία. Προκειμζνου  
να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία και  θ εγκυρότθτα των ςυμπεραςμάτων που 
κα προκφψουν από τθν παροφςα ζρευνα, είναι αναγκαία θ αντικειμενικι 
προςζγγιςθ των ερωτιςεων. 
 Κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων του ερωτθματολογίου, το οποίο  
προορίηεται αποκλειςτικά για ερευνθτικι χριςθ, κα είναι ςεβαςτό το 
απόρρθτο των απαντιςεϊν ςασ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα ςασ 
κοινοποιθκοφν αμζςωσ μετά το τζλοσ τθσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ. 
 
 
 
O Τπεφκυνοσ Ζρευνασ: Δθμοκρατία- Νεκταρία Κουτελιδάκθ 
 
Τπογραφι 

Δθμογραφικά ςτοιχεία 

(Ηθτείται θ ςυμπλιρωςθ δθμογραφικϊν ςτοιχείων) 
1. Φφλλο  (Κυκλϊςτε)                Άντρασ               Γυναίκα    
2. Θλικία  (Κυκλϊςτε)                  22-30               31-40        41-50               >51 
3. Χρόνια Προχπθρεςίασ  (Κυκλϊςτε)    0-4         5-10      11-20               >20 
 
4. Είςτε εξοικειωμζνοι με τισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και τθσ 
Επικοινωνίασ (ΣΠΕ). 
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  1                                    2                               3                                 4                                       
5  

όπου το 1 ςθμαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ και το 5 ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 
 
5. Χρθςιμοποιείτε τισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ 
(ΣΠΕ) ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. 

                                                                                                                           

                                                         
  1                                    2                               3                                 4                                       
5  

όπου το 1 ςθμαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ και το 5 ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 
6. Είςτε εξοικειωμζνοι με τθ μζκοδο τθσ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ 
(ΕξΑΕ) με τθ χριςθ των ΣΠΕ. 

                                                                                                                           

                                                         
  1                                    2                               3                                 4                                       
5  

όπου το 1 ςθμαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ και το 5 ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 
 
7. Είςτε εξοικειωμζνοι με τθ μελζτθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ το οποίο 
ζχει ςχεδιαςτεί με τθ μζκοδο τθσ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ (ΕξΑΕ). 

                                                                                                                           

                                                         
  1                                    2                               3                                 4                                       
5  

όπου το 1 ςθμαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ και το 5 ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 

Α. Επιςτθμονικι ςυνοχι / Σεκμθρίωςθ  του Ε.Τ. 

 
 
 
Α.1. το Ε.Τ. γίνεται παράκεςθ πλθροφοριϊν / απόψεων με τθν ςχετικι 
βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Α.2. το Ε.Τ. γίνεται αναφορά ςε διαφορετικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν 
(Βιβλία, επιςτθμονικά περιοδικά, επιςτθμονικά ςυνζδρια κλπ). 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Α.3. το Ε.Τ. γίνεται ςυγκριτικι ανάλυςθ των πλθροφοριϊν / απόψεων. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Α.4. Σο Ε.Τ. είναι εμπλουτιςμζνο με τθν ερμθνεία / κριτικι ςυηιτθςθ των 
πλθροφοριϊν. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Α.5. Σο Ε.Τ. παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευόμενο για περαιτζρω 
μελζτθ ςε διαφορετικζσ πθγζσ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Β. Σο Ε.Τ. ςυμβάλει ςτθν απλι και κατανοθτι παρουςίαςθ του 
Γνωςτικοφ Αντικειμζνου 

 
Β.1. Σο φφοσ γραφισ του Ε.Τ. είναι φιλικό για τον αναγνϊςτθ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Β.2. το Ε.Τ. γίνεται χριςθ προςωπικϊν και κτθτικϊν αντωνυμιϊν. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 
 
Β.3. το Ε.Τ. γίνεται κατά το δυνατόν χριςθ τθσ κακομιλοφμενθσ γλϊςςασ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Β.4. Θ γραφι του Ε.Τ. είναι ευανάγνωςτθ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Β.5. Θ πυκνότθτα των πλθροφοριϊν του Ε.Τ. είναι ικανοποιθτικι. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Β.6. Σο Ε.Τ. παρουςιάηεται τμθματικά ςτο μζγεκοσ τθσ οκόνθσ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Β.7. Σο Ε.Τ. περιζχει μόνο κείμενο. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Β.8. Σο Ε.Τ περιζχει κείμενο και εικόνεσ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 
Β.9. Σο Ε.Τ περιζχει κείμενο,  εικόνεσ και video. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Β.10. Οι χρωματικζσ ςυνκζςεισ του Ε.Τ. ςυμβάλλουν ςτθν άνετθ 

αλλθλεπίδραςθ. 

Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γ. Ευχρθςτία του Ε.Τ. 

Γ.1. Σα κουμπιά που χρθςιμοποιικθκαν ςτο  Ε.Τ. (εμπρόσ, πίςω κλπ) είναι 
κατανοθτά και αναγνωρίςιμα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Γ.2. Σα εικονίδια που χρθςιμοποιικθκαν ςτο  Ε.Τ. (πρόςκετεσ πθγζσ, 
δραςτθριότθτεσ κλπ) είναι κατανοθτά και αναγνωρίςιμα. 
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Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 
Γ.3. Θ πλοιγθςθ ςτο Ε.Τ. είναι εφκολθ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Γ.4. Οι υπερςφνδεςμοι του Ε.Τ. οδθγοφν ςτο αναμενόμενο περιεχόμενο. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 

Δ. Σο Ε.Τ. υποςτθρίηει - κακοδθγεί τον εκπαιδευόμενο ςτθ μελζτθ του 

Δ.1. Παρζχονται ςυμβουλζσ για το πϊσ να μελετθκεί το εκπαιδευτικό 
υλικό. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Δ.2. Σο Ε.Τ. υποςτθρίηει τον εκπαιδευόμενο προκειμζνου να δϊςει ζμφαςθ 
ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία (Τπάρχουν πλαίςια ι ζντονθ γραφι (ςιμανςθ) 
ϊςτε να τονίηονται ςθμαντικζσ ζννοιεσ). 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Δ.3. το Ε.Τ. υπάρχουν επεξθγθματικά ςχόλια τα οποία υποςτθρίηουν τον 
ςπουδαςτι ςτθ μελζτθ του. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 

Ε. Σο Ε.Τ υποςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ με τον εκπαιδευόμενο ςτθ 

μελζτθ του 

Ε.1. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να εκφράςει τισ δικζσ απόψεισ (κρίςεισ) πάνω ςε 
ςθμαντικά ηθτιματα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ε.2. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να διατυπϊνει τισ  δικζσ του ερωτιςεισ πάνω ςε ςθμαντικά 
ηθτιματα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ε.3. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να εμπλακεί ςυναιςκθματικά με βάςθ τα προςωπικά του 
ενδιαφζροντα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Ε.4. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να ανταλλάξει απόψεισ με τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ε.5. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να κεωριςει τον εαυτό του ωσ μζλοσ μιασ κοινωνικισ 
ομάδασ που ζχει ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και προςδοκίεσ.  
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ε.6. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να ενςωματϊςει / εμπλουτίςει τισ απόψεισ του ςε αυτό. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
τ. Σο Ε.Τ. παρζχει δυνατότθτα Αναςτοχαςμοφ - Αυτοαξιολόγθςθσ ςτον 

εκπαιδευόμενο 

τ.1.  Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθν  
αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευόμενου. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
τ.2. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθν 
ανάπτυξθ τθσ αυτόνομθσ κριτικισ ςκζψθσ του εκπαιδευόμενου. 
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Παρατθριςεισ / χόλια 

 
τ.3. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθν 
ανάπτυξθ δίαυλων επικοινωνίασ με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ του 
εκπαιδευόμενου. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
τ.4. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να ςυςχετίςει τα νζα δεδομζνα με τθ δικι του 
πραγματικότθτα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
τ.5. Σο Ε.Τ. εμπεριζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τον 
εκπαιδευόμενο να εφαρμόςει τθ νζα γνϊςθ ςτθ δικι του πραγματικότθτα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 

Ζ. κοπόσ / Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 

Ζ.1. το Ε.Τ. διατυπϊνεται ςαφϊσ ο ςκοπόσ τθσ κάκε διδακτικισ ενότθτασ. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Ζ.2. το Ε.Τ. διατυπϊνονται ςαφϊσ τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα ςε 
κάκε διδακτικι ενότθτα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ζ.3. Σα προςδοκϊμενα αποτελζςματα παρακινοφν τον εκπαιδευόμενο ςε 
επίπεδο γνϊςεων. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ζ.4. Σα προςδοκϊμενα αποτελζςματα παρακινοφν τον εκπαιδευόμενο ςε 
επίπεδο δεξιοτιτων. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ζ.5. Σα προςδοκϊμενα αποτελζςματα παρακινοφν τον εκπαιδευόμενο ςε 
επίπεδο ςτάςεων. 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Ζ.6. Ο εκπαιδευόμενοσ ελζγχει τθν πρόοδό του με βάςθ τα προςδοκϊμενα 
αποτελζςματα. 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Η. Σο Ε.Τ. ζχει δθμιουργθκεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Πολυμεςικισ 
Μάκθςθσ 

(Για να κυμθκείτε τισ αρχζσ τθσ Πολυμεςικισ Μάκθςθσ δείτε εδϊ: 
https://www.edivea.org/mayer.html ) 

Η.1. το Ε.Τ. υπάρχει ςυνδυαςμόσ κείμενου και εικόνασ για τθν 
παρουςίαςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. (Πολυμεςικι Αρχι) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.2. το Ε.Τ. θ χριςθ των εικόνων ςασ βοθκάει να κατανοιςετε το 
γνωςτικό αντικείμενο. (Πολυμεςικι Αρχι) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 
 
 
Η.3. το Ε.Τ. υπάρχουν ςτοιχεία αφιγθςθσ (μονόλογοσ, διάλογοσ, 
περιγραφι, ςχόλια κ.ά.). (Αρχι τθσ Σροπικότθτασ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 

 
 

 
 

https://www.edivea.org/mayer.html
https://i.imgur.com/GxVSgS3.png
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Η.4. το Ε.Τ. ςυμπεριλαμβάνονται μθ ςχετικζσ πλθροφορίεσ (λζξεισ, 
εικόνεσ, ιχοι) με το γνωςτικό αντικείμενο. (Αρχι τθσ υνοχισ) 

Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.5. το Ε.Τ. γίνεται χριςθ φιλικισ γλϊςςασ. (Αρχι τθσ Προςωποποίθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 
Η.6. το Ε.Τ. γίνεται χριςθ δεφτερου προςϊπου. (Αρχι τθσ 
Προςωποποίθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.7. το Ε.Τ. γίνεται θχθτικι παρουςίαςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 
(Αρχι τθσ Προςωποποίθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.8. το Ε.Τ. το φφοσ τθσ θχθτικισ παρουςίαςθσ είναι φιλικό για τον 
εκπαιδευόμενο. (Αρχι τθσ Φωνισ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Η.9. το Ε.Τ. εμφανίηεται ζνασ φιλικόσ χαρακτιρασ (avatar) που ενιςχφει τθ 
διαδικαςία μάκθςθσ των εκπαιδευόμενων. (Αρχι τθσ Εικόνασ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.10. το Ε.Τ. θ παρουςίαςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου γίνεται 
τμθματικά.  (Αρχι τθσ Κατάτμθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.11. το Ε.Τ. υπάρχουν διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ που παρζχουν 
ανατροφοδότθςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. (Αρχι τθσ Προςωποποίθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Η.12. το Ε.Τ. υπάρχουν μακροςκελι κείμενα για τθν παρουςίαςθ του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου. (Αρχι τθσ Κατάτμθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Θ.13. Σο Ε.Τ. παρζχει ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για τθν 
υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν. (Αρχι τθσ θματοδότθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 
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Θ.14. το Ε.Τ. υπάρχουν ςτοιχεία επιςιμανςθσ (ζντονθ γραφι, 
υπογράμμιςθ, χρωματιςμόσ κ.ά.). (Αρχι τθσ θματοδότθςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
Θ.15. το Ε.Τ. υπάρχουν ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που βοθκοφν ςτθ 
μελζτθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. (Αρχι τθσ Προπαίδευςθσ) 
Παρατθριςεισ / χόλια 

 
 

Ι. Γενικζσ Επιςθμάνςεισ 

1. Ποια πιςτεφετε ότι είναι τα τρία πιο δυνατά ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ; 

 
 
 
 
 
 
2. Γράψτε ζωσ τρεισ αλλαγζσ που προτείνετε προκειμζνου να βελτιωκεί το 

εκπαιδευτικό υλικό. 
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Ευχαριστοφμε για τη συνεργασία σας 
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Παξάξηεκα Β: «Δξσηεκαηνιόγην Μαζεηώλ» 

 

ΧΟΛΗ ΕΠΚΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΠΑΚΔΑΓΩΓΚΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΚΚΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Επιςτιμεσ τθσ 
Αγωγισ - Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ με τθν χριςθ των 

ΣΠΕ 
(e-Learning)». 

«Σρεδηαζκόο πινπνίεζε θαη απνηίκεζε, ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζρνιηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο 

Σπκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ-Ση' Γεκνηηθνύ» 

 

Επιβλζπων: Μουηάκθσ Χαράλαμποσ 
Τπεφκυνοσ Ζρευνασ: Δθμοκρατία- Νεκταρία Κουτελιδάκθ 

Οδθγίεσ 
Tο παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί μια προςπάκεια διερεφνθςθσ των 
απόψεϊν ςασ ςχετικά με το Εκπαιδευτικό Τλικό (Ε.Τ.) που μελετιςατε.  
Ο ςκοπόσ του ερωτθματολογίου είναι να αποτιμθκεί θ υποςτιριξθ που 
παρείχε ςτον εκπαιδευόμενο κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία. Προκειμζνου  
να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία και  θ εγκυρότθτα των ςυμπεραςμάτων που 
κα προκφψουν από τθν παροφςα ζρευνα, είναι αναγκαία θ αντικειμενικι 
προςζγγιςθ των ερωτιςεων. 
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 Κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων του ερωτθματολογίου, το οποίο  
προορίηεται αποκλειςτικά για ερευνθτικι χριςθ, κα είναι ςεβαςτό το 
απόρρθτο των απαντιςεϊν ςασ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα ςασ 
κοινοποιθκοφν αμζςωσ μετά το τζλοσ τθσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ. 
 
 
 
Ο Τπεφκυνοσ Ζρευνασ: Δθμοκρατία- Νεκταρία Κουτελιδάκθ 
 

Δθμογραφικά ςτοιχεία 

(Ηθτείται θ ςυμπλιρωςθ δθμογραφικϊν ςτοιχείων) 
1. Φφλλο  (Κφκλωςε)                Αγόρι                     Κορίτςι  
2. Σάξθ      (Κφκλωςε)                  Ε'                             τ' 
Αφοφ ολοκλθρϊςεισ τθ μελζτθ ςου ςτο εκπαιδευτικό υλικό απάντθςε ςτισ 
παρακάτω ερωτιςεισ. (γράψε τθν απάντθςι ςου ςτο πλαίςιο). 
 
1.το εκπαιδευτικό υλικό γίνεται παρουςίαςθ των απόψεων ςχετικι με 
τθ           βιβλιογραφία;                     

 

 
 
 
          
 
 
 
2. Θταν εφκολθ θ παρουςίαςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ; 
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3. Θταν εφκολθ θ περιιγθςθ ςτισ ενότθτεσ; 

 

 
 
4. Σο εκπαιδευτικό υλικό ςε βοικθςε ςτθ μελζτθ ςου; 

 

 
5. To Ε.Τ περιείχε δραςτθριότθτεσ ϊςτε να διατυπϊνεισ τισ δικζσ ςου 

ερωτιςεισ ςε ςθμαντικά ηθτιματα; 
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6. Σο εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςε 
ζκαναν να εφαρμόςεισ τθ νζα γνϊςθ ςτθ δικι ςου πραγματικότθτα; 

 

 
7. το εκπαιδευτικό υλικό γίνονται κατανοθτά ο ςκοπόσ και τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα; 

 

 
 
8. Είναι το εκπαιδευτικό υλικό φιλικό προσ τον μακθτι; 
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9. Tι ςου άρεςε περιςςότερο; 
 

 

 
 
 
10. Ια άλλαηεσ κάτι; 

 

 
11. Πωσ ςου φάνθκε το παιχνίδι ςτθ Δθμοτικι Φιλαρμονικι Ρεκφμνου; 
 



 

 

«Γεκνθξαηία-Νεθηαξία Κνπηειηδάθε», «ρεδηαζκόο, πινπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο γηα καζεηέο Δ’ &  

η’ Γεκνηηθνύ» 
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Ευχαριστοφμε για τη συνεργασία σας 

 

 

 

 


