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Πεξίιεςε 
 

Η ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία 

ηεο θπζηθήο ζηα ζρνιεία είλαη έλαο αραξηνγξάθεηνο αθόκα ηνκέαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα γεληθόηεξα. Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο. Η έξεπλα καο 

έδεημε πσο νη θαζεγεηέο θπζηθήο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Ωζηόζν ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

εκπόδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ όπσο ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνύ. Δπηπιένλ δεηήκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ όπσο θαη 

ν απνθιεηζκόο ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ καζεηώλ από ηε δηδαζθαιία, ζεσξνύληαη από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο θηλδύλνπο θαηά ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο.  Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ ζηε δηδαζθαιία νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνηείλνπλ ηελ επηκόξθσζε ηνπο, ηελ παξνρή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ζηα ζρνιεία αιιά θαη 

ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο.  
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Abstract 
 

 

The integration of artificial intelligence in education and specifically in the teaching of physics 

in schools is still an uncharted area for teachers and the education system in general. The 

effective use of artificial intelligence systems in teaching depends on several factors. Our 

research showed that physics teachers seem to have a positive attitude towards the integration 

of artificial intelligence into the teaching of the subject. However, there are significant 

obstacles that must be overcome such as the lack of know-how and the appropriate equipment. 

In addition, security and personal data protection issues, as well as the exclusion of digitally 

illiterate students from teaching, are considered among the most important risks when using 

artificial intelligence systems. For the most effective integration of these systems in teaching, 

the teachers suggest their training, the provision of appropriate equipment in schools and the 

informing of students about the correct use of artificial intelligence. 
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Δηζαγσγή 
 
 

Η Σερλεηή λνεκνζύλε ( Artificial Intelligence) είλαη ε ηθαλόηεηα ελόο ςεθηαθνύ ππνινγηζηή 

ή ειεγρόκελν από ππνινγηζηή ξνκπόη, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε 

επθπή όληα. Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην έξγν ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ αλζξώπσλ, όπσο ε ηθαλόηεηα 

λα ζπιινγίδνληαη, λα αλαθαιύπηνπλ λόεκα, λα γεληθεύνπλ ή λα καζαίλνπλ από ηελ εκπεηξία 

ηνπ παξειζόληνο. Από ηελ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ ππνινγηζηή ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, έρεη 

απνδεηρζεί όηη νη ππνινγηζηέο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ γηα λα εθηεινύλ πνιύ 

πεξίπινθεο εξγαζίεο - όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ αλαθάιπςε απνδείμεσλ γηα καζεκαηηθά 

ζεσξήκαηα κε κεγάιε ηθαλόηεηα. 

Ωζηόζν, παξά ηηο ζπλερηδόκελεο πξνόδνπο ζηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο ππνινγηζηώλ θαη ηε 

ρσξεηηθόηεηα κλήκεο, δελ ππάξρνπλ αθόκε πξνγξάκκαηα πνπ λα κπνξνύλ λα ηαηξηάδνπλ 

απόιπηα κε ηελ αλζξώπηλε επειημία ζε επξύηεξνπο ηνκείο ή ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ 

θαζεκεξηλή γλώζε. Από ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλα πξνγξάκκαηα έρνπλ επηηύρεη ηα επίπεδα 

απόδνζεο ησλ αλζξώπηλσλ εηδηθώλ θαη επαγγεικαηηώλ ζηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ, έηζη ώζηε ε ηερλεηή λνεκνζύλε κε απηή ηελ πεξηνξηζκέλε έλλνηα 

λα βξίζθεηαη ζε ηόζν δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο όπσο ε ηαηξηθή δηάγλσζε,  κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη αλαγλώξηζε θσλήο ή γξαθήο. 

ηελ εθπαίδεπζε ε ηερλεηή λνεκνζύλε είλαη ε δηαδηθαζία ρξήζεο ππνινγηζηώλ θαη κεραλώλ 

γηα ηε κίκεζε ηεο αλζξώπηλεο αληίιεςεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο εξγαζίαο. Με άιια ιόγηα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε 

πεξηιακβάλεη κεραλέο νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζε πςεινύ επηπέδνπ αληηζηνίρηζε πξνηύπσλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η ηερλεηή λνεκνζύλε πνπ βαζίδεηαη ζηε κεραληθή κάζεζε είλαη πην 

ηζρπξή.  ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηα εξγαιεία ηερλεηήο λνεκνζύλεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηε κεραληθή κάζεζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα κηα πνηθηιία εξγαζηώλ , όπσο ε 

παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ καζεηώλ θαη ε δεκηνπξγία κνληέισλ πνπ 

πξνβιέπνπλ κε αθξίβεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ. Δλώ ε ηερλεηή λνεκνζύλε πνπ 

βαζίδεηαη ζηε κεραληθή κάζεζε είλαη αθόκε ζηα ζπάξγαλα, ε πξνζέγγηζε έρεη ήδε δείμεη 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα όηαλ πξόθεηηαη γηα ζύλζεηεο ιύζεηο πνπ δελ δηέπνληαη από 

θαλόλεο, όπσο ε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ή ε αλάιπζε κεγάισλ, 

πνιύπινθσλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ.  

Η ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο είλαη έλαο ηνκέαο ν νπνίνο έρεη γλσξίζεη πεξηνξηζκέλεο 



12 

 

κειέηεο, ελώ έρεη δηεμαρζεί έλαο πνιύ πεξηνξηζκέλνο όγθνο εξεπλώλ. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα λα έρνπκε πνιύ ιίγεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξόιν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο. Μέζα από ηελ δηεμαγσγή πνζνηηθήο 

έξεπλαο ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

λα κειεηεζεί κέζα από ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαζεγεηώλ ηεο θπζηθήο, ε 

πξννπηηθή ελζσκάησζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο . 

Αλαιπηηθόηεξα ζην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη 

γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δπίζεο αλαιύνληαη νη ηύπνη ηεο. ην δεύηεξν θεθάιαην 

αλαιύεηαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα αλαιύνληαη 

νη πξνθιήζεηο θαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξώηεο, 

ζεκεηώλνληαη δηάθνξα νθέιε θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιόγνο γηα ηε ηερλεηή λνεκνζύλε 

θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Αλαιπηηθόηεξα αλαιύεηαη ν ξόινο ηεο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζηα ζρνιεία θαη θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηώλ 

κέζα από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειεί παξνπζίαζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε. Αξρηθά δειώλεηαη ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην, 

ην δείγκα θαη ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο, όπσο θαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηα απηνύ. ην 

πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ από ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη 

ζρνιηαζκόο ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή κειέηε.  
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Κεθάιαην 1ν – Σερλεηή λνεκνζύλε 
 

 

1.1 Σερλεηή λνεκνζύλε – αλάπηπμε έλλνηαο 
 

 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε είλαη έλαο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ αθηεξσκέλνο ζηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ ή λα κάζνπλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη 

πξνβιέςεηο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Οη εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο κπνξνύλ λα 

εθηεινύλ έλα επξύ θάζκα έμππλσλ ζπκπεξηθνξώλ: βειηηζηνπνίεζε (π.ρ. αιπζίδεο 

εθνδηαζκνύ). αλαγλώξηζε θαη αλίρλεπζε πξνηύπσλ (π.ρ. αλαγλώξηζε πξνζώπνπ). πξόβιεςε 

θαη δνθηκή ππνζέζεσλ (π.ρ. πξόβιεςε εζηηώλ αζζελεηώλ). επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο? θαη 

απηόκαηε κεηάθξαζε. Οη ηερλνινγίεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο κπνξνύλ λα έρνπλ ζεκαληηθό 

αληίθηππν ζηελ θνηλσλία, επεηδή αμηνπνηνύλ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή (δηαδίθηπν, κεγάια 

ζύλνια δεδνκέλσλ) γηα λα κεηώζνπλ δξακαηηθά ην θόζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (θαη λέσλ θαη 

παιαηώλ, θαιώλ θαη θαθώλ) ζε κεγάιε θιίκαθα (Wang, 2019). 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα ησλ κεραλώλ λα εθηεινύλ νξηζκέλεο εξγαζίεο, νη 

νπνίεο ρξεηάδνληαη ηε λνεκνζύλε πνπ επηδεηθλύνπλ άλζξσπνη θαη δώα. Απηόο ν νξηζκόο 

απνδίδεηαη ζπρλά ζηνπο Marvin Minsky θαη John Mc Carthy από ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Η 

ηερλεηή λνεκνζύλε επηηξέπεη ζηηο κεραλέο λα θαηαλννύλ θαη λα επηηπγράλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο. Η έλλνηα πεξηιακβάλεη κεραληθή κάζεζε κέζσ βαζηάο κάζεζεο. Σν 

πξώην αλαθέξεηαη ζε κεραλέο πνπ καζαίλνπλ απηόκαηα από ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ρσξίο λα 

βνεζνύληαη από αλζξώπνπο. Η βαζηά εθκάζεζε επηηξέπεη ζην κεράλεκα λα απνξξνθά 

ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κε δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ όπσο θείκελν, εηθόλεο θαη ήρνο. Οπνηνδήπνηε 

ζύζηεκα ηερλεηήο λνεκνζύλεο πξέπεη λα κπνξεί λα έρεη κεξηθά από ηα αθόινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: Παξαηήξεζε, αλαιπηηθή ηθαλόηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ, κάζεζε θ.ιπ. 

(Hrastinski, etal., 2019). 

 

1.2 Σερλεηή λνεκνζύλε – ηζηνξηθή αλαδξνκή 
 

 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε (AI) είλαη έλαο λένο θιάδνο εμήληα εηώλ, ν νπνίνο είλαη έλα ζύλνιν 

επηζηεκώλ, ζεσξηώλ θαη ηερληθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο, ηεο 

ζηαηηζηηθήο, ησλ πηζαλνηήησλ, ηεο ππνινγηζηηθήο λεπξνβηνινγίαο, ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηώλ) πνπ ζηνρεύεη ζηε κίκεζε ησλ γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ελόο αλζξώπνπ. 
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Ξεθηλώληαο ζηελ αλάζα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη εμειίμεηο ηνπ ζπλδένληαη ζηελά κε 

απηέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη έρνπλ νδεγήζεη ηνπο ππνινγηζηέο λα εθηεινύλ όιν θαη πην 

πεξίπινθεο εξγαζίεο, νη νπνίεο πξνεγνπκέλσο κπνξνύζαλ λα αλαηεζνύλ κόλν ζε έλαλ 

άλζξσπν (Bibel, 2014).  

Η πεξίνδνο κεηαμύ 1940 θαη 1960 ζεκαδεύηεθε έληνλα από ην ζπλδπαζκό ησλ ηερλνινγηθώλ 

εμειίμεσλ (ησλ νπνίσλ ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο ήηαλ επηηαρπληήο) θαη ηελ επηζπκία 

λα θαηαλνήζνπκε πώο λα ζπλδπάζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ θαη ησλ νξγαληθώλ όλησλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 1950, ν John Von Neumann θαη ν AlanTuring δελ δεκηνύξγεζαλ ηνλ όξν 

«ηερλεηή λνεκνζύλε», αιιά ήηαλ νη ηδξπηέο ηεο ηερλνινγίαο πίζσ από απηόλ: έθαλαλ ηε 

κεηάβαζε από ηνπο ππνινγηζηέο ζηε δεθαδηθή ινγηθή ηνπ 19νπ αηώλα (ε νπνία έηζη 

αζρνιήζεθε κε ηηκέο από 0 έσο 9 ) θαη κεραλέο ζηε δπαδηθή ινγηθή (πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

άιγεβξα Boole, πνπ αζρνινύληαη κε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζεκαληηθέο αιπζίδεο ηνπ 0 ή ηνπ 

1). Οη δύν εξεπλεηέο επηζεκνπνίεζαλ έηζη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζύγρξνλσλ ππνινγηζηώλ 

καο θαη απέδεημαλ όηη ήηαλ κηα θαζνιηθή κεραλή, ηθαλή λα εθηειέζεη απηό πνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλν. Ο Turing, από ηελ άιιε πιεπξά, έζεζε ην δήηεκα ηεο πηζαλήο 

λνεκνζύλεο κηαο κεραλήο γηα πξώηε θνξά ζην δηάζεκν άξζξν ηνπ ηνπ 1950 «Τπνινγηζηηθέο 

Μεραλέο θαη Ννεκνζύλε» θαη πεξηέγξαςε έλα «παηρλίδη κίκεζεο». όπνπ έλαο άλζξσπνο ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ζε έλαλ ηειεηππηθό δηάινγν αλ κηιάεη κε έλαλ άληξα ή κε κηα 

κεραλή. Όζν ακθηιεγόκελν θη αλ ήηαλ απηό ην άξζξν ζα αλαθέξεηαη ζπρλά σο ε πεγή ηεο 

ακθηζβήηεζεο ηνπ νξίνπ κεηαμύ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο κεραλήο (Haenlein, M., &Kaplan, 

2019).  

Ο όξνο «ηερλεηή λνεκνζύλε» ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ζηνλ JohnMcCarthy ηνπ MIT. Ήηαλ 

κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ ζηα ηέιε ηνπ 1970 πνπ ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε απνγεηώζεθε μαλά θαη εηζήιζε ζηε ρξπζή επνρή ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. Από 

ην 2010 θη έπεηηα, ν θιάδνο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο γλσξίδεη λέα άλζεζε. ηνλ ζύγρξνλν 

θόζκν, είκαζηε πεξηηξηγπξηζκέλνη από ηερλεηή λνεκνζύλε. Από βνεζνύο όπσο ε Alexa ηεο 

Amazon κέρξη ην δηαδίθηπν πνπ πξνβιέπνπλ ηη κπνξεί λα καο αξέζεη λα αγνξάζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε βξίζθεηαη παληνύ. Σα απηννδεγνύκελα απηνθίλεηα είλαη 

επίζεο έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Jean, 2020).  

Ο δξόκνο άλνημε πξαγκαηηθά ζην MIT ην 1965 κε ην DENDRAL (έκπεηξν ζύζηεκα 

εμεηδηθεπκέλν ζηε κνξηαθή ρεκεία) θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη ην 1972 κε ην 

MYCIN (ζύζηεκα εμεηδηθεπκέλν ζηε δηάγλσζε αζζελεηώλ ηνπ αίκαηνο θαη 
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ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα). Απηά ηα ζπζηήκαηα βαζίζηεθαλ ζε κηα «κεραλή 

ζπκπεξαζκάησλ», ε νπνία είρε πξνγξακκαηηζηεί λα είλαη έλαο ινγηθόο θαζξέθηεο ηεο 

αλζξώπηλεο ινγηθήο (Haenlein, &Kaplan, 2019).  

 

1.3 Σύπνη ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηνλ ηύπν θαη ηελ 

πνιππινθόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη έλα ζύζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

απηνκαηνπνηεκέλν θηιηξάξηζκα αλεπηζύκεησλ κελπκάησλ αλήθεη ζηελ πην βαζηθή θαηεγνξία 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο, ελώ νη καθξηλέο δπλαηόηεηεο γηα κεραλέο πνπ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ είλαη κέξνο ελόο εληειώο δηαθνξεηηθνύ 

ππνζπλόινπ ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Οη ηέζζεξηο ηύπνη ηερλεηήο λνεκνζύλεο είλαη: 1) νη 

Αληηδξαζηηθέο Μεραλέο πνπ είλαη ηθαλέο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αληηδξνύλ ζηνλ θόζκν 

πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά, θαζώο επίζεο εθηεινύλ πεξηνξηζκέλεο εξγαζίεο, 2) ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε πεξηνξηζκέλεο κλήκεο όπνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πξνεγνύκελσλ 

δεδνκέλσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα ελεκέξσζε γηα ην ηη κπνξεί λα αθνινπζήζεη, 3) ηερλεηή 

λνεκνζύλε ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο 

ηνπ γηα ην πώο αηζζάλνληαη νη άιινη θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη 4) ε ηερλεηή λνεκνζύλε 

Απηνγλσζίαο ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ζπλείδεζε ζε αλζξώπηλν επίπεδν θαη λα 

θαηαλνεί ηε δηθή ηνπ ύπαξμε (Askarifard, 2016 ∙ Governmenttechnology, 2016 ∙ Khan, 2021).  

 

1.3.1 Αληηδξαζηηθέο κεραλέο 
 

Μηα αληηδξαζηηθή κεραλή αθνινπζεί ηηο πην βαζηθέο αξρέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη, 

όπσο ππνδειώλεη ην όλνκά ηεο, είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί κόλν ηε λνεκνζύλε ηεο γηα λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα αληηδξά ζηνλ θόζκν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηεο. Έλα αληηδξαζηηθό 

κεράλεκα δελ κπνξεί λα απνζεθεύζεη κηα κλήκε θαη, σο απνηέιεζκα, δελ κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο γηα λα ελεκεξώζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

 

Η άκεζε αληίιεςε ηνπ θόζκνπ ζεκαίλεη όηη νη αληηδξαζηηθέο κεραλέο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα λα εθηεινύλ κόλν έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό εμεηδηθεπκέλ σλ θαζεθόλησλ. Ωζηόζν, ν 

ζθόπηκνο πεξηνξηζκόο ηεο θνζκνζεσξίαο κηαο αληηδξαζηηθήο κεραλήο δελ είλαη θάπνηνπ 

είδνπο κέηξν κείσζεο ηνπ θόζηνπο, αιιά ζεκαίλεη όηη απηόο ν ηύπνο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 



16 

 

ζα είλαη πην αμηόπηζηνο θαη ζα κπνξεί λα αληηδξά κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηα ίδηα εξεζίζκαηα 

θάζε θνξά. Έλα δηάζεκν παξάδεηγκα αληηδξαζηηθήο κεραλήο είλαη ην DeepBlue , ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε από ηελ IBM ηε δεθαεηία ηνπ 1990 σο ππεξππνινγηζηήο πνπ παίδεη ζθάθη θαη 

λίθεζε ηνλ δηεζλή Γθάξη Καζπάξνθ ζε έλα παηρλίδη (Askarifard, 2016 ∙ Government 

technology, 2016 ∙ Khan, 2021).  

 

1.3.2 ηερλεηή λνεκνζύλε πεξηνξηζκέλεο κλήκεο 
 

 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε πεξηνξηζκέλεο κλήκεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη πξνεγνύκελα 

δεδνκέλα θαη πξνβιέςεηο θαηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ηε ζηάζκηζε πηζαλώλ 

απνθάζεσλ — νπζηαζηηθά εμεηάδνληαο ην παξειζόλ γηα ελδείμεηο γηα ην ηη κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη. Η ηερλεηή λνεκνζύλε πεξηνξηζκέλεο κλήκεο είλαη πην πεξίπινθε θαη 

παξνπζηάδεη κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο από ηηο αληηδξαζηηθέο κεραλέο. Γεκηνπξγείηαη όηαλ 

κηα νκάδα εθπαηδεύεη ζπλερώο έλα κνληέιν ζηνλ ηξόπν αλάιπζεο θαη ρξήζεο λέσλ δεδνκέλσλ 

ή δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ώζηε ηα κνληέια λα κπνξνύλ λα 

εθπαηδεύνληαη θαη λα αλαλεώλνληαη απηόκαηα. (Government technology, 2016 ∙ Saleh, 2019).  

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερλεηή λνεκνζύλε πεξηνξηζκέλεο κλήκεο ζε κεραλέο κάζεζεο, πξέπεη 

λα αθνινπζνύληαη έμη βήκαηα: 1) Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, 2) πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζεί ην κνληέιν κεραλήο κάζεζεο, 3) ην κνληέιν πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη 

πξνβιέςεηο, 4) ην κνληέιν πξέπεη λα κπνξεί λα ιακβάλεη αλζξώπηλε ή πεξηβαιινληηθή 

αλαηξνθνδόηεζε,  5) απηή ε αλαηξνθνδόηεζε πξέπεη λα απνζεθεπηνύλ σο δεδνκέλα θαη 6) 

απηά ηα βήκαηα πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ σο θύθινο (Government technology, 2016 ∙ Saleh, 

2019).  

Τπάξρνπλ ηξία θύξηα κνληέια κεραλώλ κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηερλεηή λνεκνζύλε 

πεξηνξηζκέλεο κλήκεο (Government technology, 2016 ∙ Saleh, 2019):  

 Δληζρπηηθή κάζεζε, ε νπνία καζαίλεη λα θάλεη θαιύηεξεο πξνβιέςεηο κέζσ 

επαλαιακβαλόκελσλ δνθηκώλ θαη ζθαικάησλ.  

 Μαθξνπξόζεζκε βξαρππξόζεζκε κλήκε (LSTM), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ηνπ 

παξειζόληνο γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξόβιεςε ηνπ επόκελνπ ζηνηρείνπ ζε κηα ζεηξά. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο κάζεζεο ζεσξνύλ ηηο πην πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο σο ηηο πην 

ζεκαληηθέο όηαλ θάλνπλ πξνβιέςεηο.  
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 Δμειηθηηθά παξαγσγηθά αληαγσληζηηθά δίθηπα (E-GAN) , ηα νπνία εμειίζζνληαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, απμάλνληαο γηα λα εμεξεπλνύλ ειαθξώο ηξνπνπνηεκέλα 

κνλνπάηηα πνπ βαζίδνληαη ζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο κε θάζε λέα απόθαζε. Απηό ην 

κνληέιν επηδηώθεη ζπλερώο έλα θαιύηεξν κνλνπάηη θαη ρξεζηκνπνηεί πξνζνκνηώζεηο 

θαη ζηαηηζηηθέο, ή ηελ επθαηξία, γηα λα πξνβιέςεη ηα απνηειέζκαηα ζε όιν ηνλ θύθιν 

ηεο εμειηθηηθήο κεηάιιαμεο ηνπ. 

 

1.3.3 Σερλεηή λνεκνζύλε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ 
 

 

Η Θεσξία ηνπ Ννπ είλαη θάηη ην εληειώο ζεσξεηηθό. Γελ έρνπκε αθόκε επηηύρεη ηηο 

ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο δπλαηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα θηάζνπκε ζε απηό ην 

επόκελν επίπεδν ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Erb, 2016). 

Η ηδέα βαζίδεηαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνϋπόζεζε ηεο θαηαλόεζεο όηη άιια έκβηα όληα έρνπλ 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εαπηνύ θάπνηνπ. Όζνλ 

αθνξά ηηο κεραλέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, απηό ζα ζήκαηλε όηη ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζα 

κπνξνύζε λα θαηαλνήζεη πώο ληώζνπλ νη άλζξσπνη, ηα δώα θαη άιιεο κεραλέο θαη λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο κέζσ απηνζηνραζκνύ θαη απνθαζηζηηθόηεηαο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα ιάβεη ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο. 

Οπζηαζηηθά, νη κεραλέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ ηελ 

έλλνηα ηνπ «λνπ», ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κηα ζεηξά 

από άιιεο ςπρνινγηθέο έλλνηεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, δεκηνπξγώληαο κηα ακθίδξνκε ζρέζε 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Erb, 2016 ∙ Government technology, 

2016).  

 

1.3.4 Σερλεηή λνεκνζύλε απηνγλσζίαο 
 

 

Μόιηο δεκηνπξγεζεί ε Θεσξία ηνπ Ννπ, θάπνηε ζην κέιινλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο , ην 

ηειεπηαίν βήκα ζα είλαη λα απνθηήζεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε απηνγλσζία. Απηό ην είδνο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζα κπνξεί λα δηαζέηεη ζπλείδεζε ζε αλζξώπηλν επίπεδν θαη λα θαηαλνεί 

ηε δηθή ηνπ ύπαξμε ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη ηελ παξνπζία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ησλ άιισλ. Θα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηη κπνξεί λα ρξεηάδνληαη νη άιινη κε βάζε όρη 
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κόλν απηό πνπ ηνπο επηθνηλσλνύλ αιιά θαη πώο ην επηθνηλσλνύλ (Chatila, etal., 2018 ∙ 

Government technology, 2016).  

Η απηνγλσζία ζηελ ηερλεηή λνεκνζύλε βαζίδεηαη ηόζν ζην όηη νη αλζξώπηλνη εξεπλεηέο 

θαηαλννύλ ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα καζαίλνπλ πώο λα ην 

αλαπαξάγνπλ, ώζηε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κεραλέο (Chatila, et al. , 2018).  
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Κεθάιαην 2ν – Σερλεηή λνεκνζύλε θαη εθπαίδεπζε 
 

2.1  Σερλεηή λνεκνζύλε θαη εθπαίδεπζε 
 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε επεξεάδεη ζρεδόλ θάζε ηνκέα ηεο δσήο καο ζην κέιινλ θαη από όινπο 

απηνύο ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό, επεηδή ε 

δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο δσήο θαη ην ηξέρνλ εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα παξνπζηάδεη πνιιέο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο. Η ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζην παξειζόλ 

δελ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ηόζν επέιηθηε όζν απηό πνπ απηό πνπ ππόζρεηαη λα 

παξνπζηάζεη ε κειινληηθή ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε (Neha, 2020).  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθό ξόιν ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πεξηνξίδνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. ε νξηζκέλεο από 

ηηο ρώξεο δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κεγάιν θόξην εξγαζίαο θαη πεξηνξηζκέλα δηδαθηηθά 

εξγαιεία. Η ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα βνεζήζεη θάζε άηνκν μερσξηζηά δίλνληάο ηνπ  

μερσξηζηό πξόγξακκα ζπνπδώλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμηνινγήζεηο δεμηνηήησλ 

ηνπ (Klutka, Ackerly, &Magda, 2018). 

Η ηερλνινγία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε πνιιέο από απηέο ηηο αιιαγέο ζηελ ηάμε, ηδηαίηεξα ζην 

ηαρέσο αλαπηπζζόκελν ηκήκα ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη πιήξσο ηε κέζνδν ηεο 

αλαζηξνθήο κάζεζεο. Γεδνκέλνπ όηη ηα επθπή ζπζηήκαηα είλαη πιένλ θνηλόο ηόπνο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα ζπλερήο ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε 

θύζε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηέο θαη πώο ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη. Η ηερλεηή 

λνεκνζύλε αλακέλεηαη λα αλαιάβεη δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε βαζκνιόγεζε, ε παξνρή ζηνλ 

καζεηή θαιύηεξεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο, θιπ. Αλ θαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιινύο άιινπο ηνκείο, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παλάθεηα γηα όια ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζπζθεπέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο κπνξεί λα ζρεδηαζηνύλ έηζη 

ώζηε λα είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ζηελ εύξεζε απαληήζεσλ θαη λα 

θάλνπλ βαζηθή έξεπλα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο (Fayaz Ahmad, etal. , 2021).  
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2.2  Πξνθιήζεηο θαη εζηθά δεηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε από ηελ είζνδν 
ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

 

Η αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε εγείξεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο ππεύζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. Πνιιέο από απηέο ηηο πξνθιήζεηο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε δηακόξθσζε κηαο αμηόπηζηεο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο. Μηα πξώηε πξόθιεζε αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζύλεο 

ζηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Η δηαθάλεηα, ε επεμήγεζε θαη ε ινγνδνζία ησλ 

ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθέο πηπρέο απηήο ηεο 

πξόθιεζεο, εηδηθά δεδνκέλνπ ηνπ θξίζηκνπ ξόινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο κεηέπεηηα επθαηξίεο 

απαζρόιεζεο θαη δσήο ησλ αλζξώπσλ. Μηα δεύηεξε πξόθιεζε ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε αλζξσπνθεληξηθώλ 

αμηώλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα (πξνζσπηθώλ) δεδνκέλσλ (Mohri,  Rostamizadeh,  

&Talwalkar, 2018).  

Άιιε κηα ζεκαληηθή πξόθιεζε πνπ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ 

εθπαίδεπζεο είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε εκπηζηνζύλε. Η εκπηζηνζύλε θαη ε αμηνπηζηία ζηελ 

ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα έρνπλ πνιιαπιέο δηαζηάζεηο. ηελ εθπαίδεπζε, ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηόπηζηε όηαλ θάλεη ζσζηά απηό πνπ ππνηίζεηαη όηη θάλεη, 

αιιά θαη όηαλ κπνξεί θαλείο λα εκπηζηεπηεί όηη ηα αλζξώπηλα όληα ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κε 

δίθαην θαη θαηάιιειν ηξόπν (Mohri, Rostamizadeh, &Talwalkar, 2018).  

Έλα από ηα κεγαιύηεξα εζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηηο αλεζπρίεο γηα ην απόξξεην ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ 

(Regan, &Jesse, 2019 ∙ Stahl, &Wright, 2018). Παξαβηάζεηο απνξξήηνπ ζπκβαίλνπλ θπξίσο 

θαζώο νη άλζξσπνη εθζέηνπλ ππεξβνιηθό όγθν πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε δηαδηθηπαθέο 

πιαηθόξκεο. Παξόιν πνπ ε ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη ηα πξόηππα ππάξρνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, νη παξαβηάζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηερλνινγίαο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλεηή λνεκνζύλε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ απμάλνπλ ηηο αλεζπρίεο ησλ αλζξώπσλ γηα ην απόξξεην (Murphy, 2019 ∙ Stahl, 

&Wright, 2018). 

Μηα άιιε εζηθή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ή παξαθνινύζεζεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ. 

Μέζσ αιγνξίζκσλ θαη κνληέισλ κεραληθήο κάζεζεο, ηα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο 
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ηερλεηήο λνεκνζύλεο όρη κόλν απαηηνύλ ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο κειινληηθέο πξνηηκήζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηώλ ηνπο (Regan, &Jesse, 

2019). Οη κεραληζκνί επηηήξεζεο κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζηα ζπζηήκαηα πξόβιεςεο ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα λα πξνβιέςνπλ ηηο καζεζηαθέο επηδόζεηο, ηα δπλαηά ζεκεία, ηηο 

αδπλακίεο θαη ηα καζεζηαθά πξόηππα ησλ καζεηώλ. Δλώ ε παξαθνινύζεζε ησλ ελεξγεηώλ 

ησλ καζεηώλ κπνξεί λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο επζύλεο ηνπ δαζθάινπ θαη έλα παηδαγσγηθό 

εξγαιείν γηα ηελ παξέκβαζε ζε επηθίλδπλεο δηαδηθηπαθέο ππνζέζεηο (όπσο ν δηαδηθηπαθόο 

εθθνβηζκόο ή ε έθζεζε ζε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν), ηέηνηεο ελέξγεηεο κπνξνύλ επίζεο λα 

ζεσξεζνύλ σο ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο πνπ είλαη πξνβιεκαηηθά όζνλ αθνξά ηελ απεηιή 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ καζεηώλ. Η παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ζπλνκηιηώλ θαη ησλ 

ελεξγεηώλ ησλ καζεηώλ κπνξεί επίζεο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή 

εθδήισζε θαη λα ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη αλαζθαιείο λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε ησλ ηδεώλ 

ηνπο.  

Πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ επίζεο όηαλ ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ππξνδνηνύλ δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνλνκία, πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ελεξγεί βάζεη 

ησλ δηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ θαη αμηώλ. Σα ζπζηήκαηα πξόβιεςεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από 

αιγόξηζκνπο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ απηνλνκία ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο λα θπβεξλνύλ ηε δσή ηνπο (LoPiano, 2020 ∙ Regan, &Jesse, 2019). Η ρξήζε 

αιγνξίζκσλ γηα λα θάλεη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ αηόκσλ κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζύλε θαη ηελ απηνειεπζεξία 

(Citron, &Pasquale, 2014). Ωο εθ ηνύηνπ, νη θίλδπλνη ηεο πξνγλσζηηθήο αλάιπζεο 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηε δηαηώληζε ηεο ππάξρνπζαο κεξνιεςίαο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

θνηλσληθώλ δηαθξίζεσλ θαη δηαζηξσκάησζεο (Murphy, 2019).  

 

2.3  Οθέιε ζηελ εθπαίδεπζε από ηελ είζνδν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
 

 

Η ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξνπζηάζεη πνιιαπιά νθέιε, όπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε βνήζεηα θαη ε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαιακβάλνληαο ρξνλνβόξεο 

εξγαζίεο, όπσο ηε βαζκνιόγεζε αλαθνξώλ θαη πνιιά άιια (Sasikala, &Uk, 2022).  

Παξαθάησ αλαιύνληαη θάπνηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε.  
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Δμαηνκηθεπκέλε κάζεζε: Γελ πξνζαξκόδεηαη θάζε καζεηήο ζηε γλώζε κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

Κάπνηνη θαηαιαβαίλνπλ γξήγνξα, ελώ θάπνηνη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν. Σν ζπκβαηηθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ είρε ηελ έλλνηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο γηα θάζε καζεηή. Η 

Σερλεηή Ννεκνζύλε, σζηόζν κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Η 

ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε δηαζθαιίδεη όηη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό είλαη 

εμαηνκηθεπκέλν (Pedro, etal., 2019). Δπηπιένλ, κε ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο όπσο ε κεραληθή 

κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε, ην ζύζηεκα ππνζηεξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο 

αληηιακβάλεηαη δηάθνξα καζήκαηα θαη πξνζαξκόδεηαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην θόξην. Απηόο ν ζπλδπαζκόο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη εθπαίδεπζεο 

εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο θάζε αηόκνπ κέζσ ιεηηνπξγηώλ όπσο παηρλίδηα ελζσκαησκέλα ζε 

ηερλεηή λνεκνζύλε, πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα θαη πνιιά άιια γηα πην απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε (Mc Murtrie, 2018). 

Απηνκαηνπνίεζε εξγαζηώλ: Με ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζε ζρνιεία θαη εηθνληθέο ηάμεηο, ε 

ηερλνινγία αλαιακβάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο εξγαζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Μαδί κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο κπνξνύλ λα θξνληίζνπλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη, ηε 

βαζκνιόγεζε ησλ ηεζη, ηελ νξγάλσζε εξεπλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ηε δηαηήξεζε αλαθνξώλ θαη 

ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ θαη ζεκεηώζεσλ καδί κε άιιεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Με ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ηερλεηή λνεκνζύλε θαζηζηά ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο πην γλσζηαθό θαη παξαγσγηθό (Göçen,  &Aydemir, 2020).  

Γεκηνπξγία έμππλνπ πεξηερνκέλνπ: Η ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ε κεραληθή κάζεζε κπνξνύλ 

επίζεο λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηόκν πεξηερόκελν γηα 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αθνινπζνύλ κεξηθά παξαδείγκαηα δεκηνπξγίαο έμππλνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Göçen,  &Aydemir, 2020 ∙ Karsenti,  2019 

∙ Mc Murtrie, 2018):  

 Οπηηθνπνίεζε πιεξνθνξηώλ: Όπνπ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο δελ 

κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ νπηηθά ζηνηρεία εθηόο από ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, ε 

έμππλε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ κε ηερλεηή λνεκνζύλε δηεγείξεη ηελ πξαγκαηηθή 

εκπεηξία νπηηθνπνηεκέλσλ πεξηβαιιόλησλ κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ηζηό. Η 

ηερλνινγία βνεζά ζηελ απεηθόληζε 2D-3D, όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ 

πιεξνθνξίεο κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ηξόπνπο (Göçen,  &Aydemir, 2020 ∙ 

Karsenti,  2019 ∙ Mc Murtrie, 2018).  



23 

 

 Παξαγσγή ςεθηαθώλ καζεκάησλ : Η ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κάζεζεο κεγέζνπο bit κέζσ πιηθνύ κειέηεο ρακειήο 

απνζήθεπζεο θαη άιισλ καζεκάησλ ζε ςεθηαθή κνξθή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ νιόθιεξν ην πιηθό κειέηεο ρσξίο λα 

θαηαιακβάλνπλ πνιύ ρώξν ζην ζύζηεκα. Δπηπιένλ, απηά ηα πιηθά ζα είλαη 

πξνζβάζηκα από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, επνκέλσο δηεπθνιύλεηαη θαη ε εμ απνζηάζεσο 

εθκάζεζε (Göçen,  &Aydemir, 2020 ∙ Karsenti,  2019 ∙ McMurtrie, 2018).  

 πρλέο ελεκεξώζεηο πεξηερνκέλνπ: Η ηερλεηή λνεκνζύλε επηηξέπεη επίζεο ζηνπο 

ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ζπρλά ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα δηαηεξνύλ 

ηα καζήκαηα ελεκεξσκέλα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Οη ρξήζηεο εηδνπνηνύληαη 

επίζεο θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεληαη λέεο πιεξνθνξίεο, θάηη πνπ βνεζά ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα επεξρόκελεο εξγαζίεο (Göçen,  &Aydemir, 2020 ∙ Karsenti,  2019 ∙ 

McMurtrie, 2018).  

Πξνζαξκνζκέλε αλαηξνθνδόηεζε βάζεη δεδνκέλσλ: Η αλαηξνθνδόηεζε είλαη έλα θξίζηκν 

ζπζηαηηθό όηαλ πξόθεηηαη γηα ην ζρεδηαζκό εκπεηξηώλ κάζεζεο, είηε ζε ρώξν εξγαζίαο είηε ζε 

κηα ηάμε δηδαζθαιίαο. Η ζεκειηώδεο δηαθνξά κεηαμύ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο απιήο παξνρήο πεξηερνκέλνπ είλαη όηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ηε 

ζπλερή αλαηξνθνδόηεζε. Δίλαη ζεκαληηθό ηα ζρόιηα λα πξνέξρνληαη από αμηόπηζηε πεγή. Ωο 

εθ ηνύηνπ, ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε αλαιύεη θαη θαζνξίδεη ηηο εθζέζεηο 

εξγαζίαο κε βάζε ηα θαζεκεξηλά δεδνκέλα. Έλα ζύζηεκα αλαηξνθνδόηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε 

δεδνκέλα βνεζά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηώλ, αθαηξεί ηνλ παξάγνληα κεξνιεςίαο από ηε 

κάζεζε θαη βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ θαη ησλ καζεζηαθώλ 

ειιεηκκάησλ. Απηή ε αλαηξνθνδόηεζε πξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηελ απόδνζε θάζε 

καζεηή πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ζύζηεκα (Göçen,  &Aydemir, 2020 ∙ Pedro, etal., 2019).  

 

2.4 Παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε 
 

 

Οη λένη ηείλνπλ λα αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν ρξεζηκνπνηώληαο ηα smartphone ή ηα tablet ηνπο. 

Απηό ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξθεηέο εθαξκνγέο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Δθκεηαιιεπόκελνη ηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ κε ηελ ηερλνινγία, ε 

ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα (Göçen,  &Aydemir, 2020). Η ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί κέζα από 

εθαξκνγέο θαη εξγαιεία λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα παξάδεηγκα λα θαηαλνήζνπλ ηε 
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δηάζεζε ή ηελ επθνιία ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ηερλνινγία αλαγλώξηζεο ρεηξνλνκηώλ. Δθόζνλ ε ηερλεηή λνεκνζύλε γίλεηαη πην εμειηγκέλε, 

ην κεράλεκα ζα κπνξεί λα δηαβάδεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ή ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ θάζε 

καζεηή θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα γλσξίδεη εάλ ν καζεηήο δπζθνιεύεηαη λα θαηαλνήζεη ηε 

δηδαζθαιία θαη λα αιιάμεη ην κάζεκα πξνζαξκόδνληαο ην θαηάιιεια, ώζηε ν καζεηήο λα 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί εύθνια (Baker, 2021).  

Η ηερλεηή λνεκνζύλε επηπιένλ κπνξεί λα παξέρεη αξθεηνύο πόξνπο ζε άηνκα πνπ κηινύλ 

δηαθνξεηηθέο γιώζζεο ή έρνπλ πξνβιήκαηα αθνήο ή όξαζεο. Σν PresentationTranslator γηα 

παξάδεηγκα ε νπνία είλαη κηα εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε ηερλεηή λνεκνζύλε, 

κπνξεί λα παξέρεη ππόηηηινπο ζε ιεηηνπξγία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Δπηπιένλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

κεηαθξαζηή google νη καζεηέο κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ θαη λα αθνύλ ζηελ κεηξηθή ηνπο 

γιώζζα.  

Δπίζεο ππάξρνπλ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο πνπ βνεζνύλ 

ζηελ βαζκνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ ήδε θάπνηεο 

ξπζκίζεηο όπνπ νη δνθηκέο πνιιαπιήο επηινγήο βαζκνινγνύληαη κέζσ κεραλώλ, ελώ πιεόλ 

γίλνληαη θαη πξνζπάζεηεο λα δεκηνπξγεζνύλ εξγαιεία πξνο ηελ θαηεύζπλζε όπνπ απαληήζεηο 

γξαπηνύ ηύπνπ όπσο παξάγξαθνη, λα βαζκνινγνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο κεραλέο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο. Με απηό ηνλ ηξόπν ην έξγν ελόο εθπαηδεπηηθνύ γίλεηαη επθνιόηεξν θαη δελ 

ράλεηαη ρξόλνο. Αληίζεηα ν ρξόλνο πνπ εμνηθνλνκείηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

επηθεληξσζεί ν εθπαηδεπηηθόο πεξηζζόηεξν ζηελ αηνκηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Η ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ εξγαζία ηνπο ή 

ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εμεηάζεσλ ζην ζπίηη. Η ηερλεηή λνεκνζύλε ζην εγγύο κέιινλ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα ζεηξά από ζηπι κάζεζεο (Pedro, etal. , 2019). 

Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη κάζεζεο γίλνληαη ληεκνληέ θαη ζηγά ζηγά απνξξίπηνληαη από 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη νξηζκέλα παλεπηζηήκηα. Έρνπλ ήδε αξρίζεη λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία αληί λα ηνπο παξέρνπλ έληππν 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ή ηζηνζειίδεο κε πεξίπινθεο πιεξνθνξίεο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο (Göçen,  &Aydemir, 2020). 
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Κεθάιαην 3ν – Σερλεηή λνεκνζύλε θαη δηδαζθαιία Φπζηθήο 
 

3.1  Σερλεηή λνεκνζύλε θαη θπζηθέο επηζηήκεο 
 

 

Η άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξόνδνο ησλ ηερληθώλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο (AI) πνπ βιέπνπκε απηή 

ηε ζηηγκή αιιάδεη δξακαηηθά ηνλ ηξόπν πνπ αιιεινεπηδξνύκε κε ηελ ηερλνινγία. Η 

εθπαίδεπζε, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε θαηαζθεπή ή νη κεηαθνξέο είλαη γλσζηνί ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο ε ηερλεηή λνεκνζύλε έρεη ηεξάζηην αληίθηππν. Η Σερλεηή Ννεκνζύλε έρεη 

αξρίζεη λα αθήλεη ην ζηίγκα ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θπζηθήο, γηα λα ιύζεη κεξηθά από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηά ηα άιια είλαη 

δύζθνια, ρξνλνβόξα ή αθόκα θαη αδύλαηα γηα ηνλ άλζξσπν (Turgut, 2018).  

Η κεραληθή κάζεζε βνεζά ζηε κνληεινπνίεζε ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηόζν επηηαρύλνληαο 

ηνπο ππνινγηζκνύο όζν θαη επηηξέπνληαο λένπο ηύπνπο ππνινγηζκώλ. Γηα αλάιπζε κνληέινπ, 

ε κεραληθή κάζεζε εθαξκόδεηαη γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ ήδε γλσζηώλ 

ζεσξηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ κε άιιεο καζεκαηηθέο κεζόδνπο ή γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ππνινγηζκνύ. ήκεξα πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ε κεραληθή κάζεζε 

δίλνπλ ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηόηεηα λα κνληεινπνηνύλ θαη λα ππνινγίδνπλ πνιύπινθα 

πξνβιήκαηα θπζηθήο κε πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη δεκηνπξγηθόηεηα από πνηέ 

(Xu, etal. , 2021). 

Αλ θαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε έρεη νδεγήζεη ζε πνιιέο αλαθαιύςεηο ζηε Φπζηθή, ε Φπζηθή 

εληζρύεη επίζεο ηηο κεζόδνπο ηερλεηήο λνεκνζύλεο κε πνιινύο ηξόπνπο. Οη θβαληηθνί 

ππνινγηζηέο, γηα παξάδεηγκα, εξγάδνληαη πάλσ ζηελ νπζία ησλ θαλόλσλ ηεο θβαληηθήο 

θπζηθήο. Πνιιέο κέζνδνη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο έρνπλ δηδαρζεί από ηνπο 

ζεκειηώδεηο λόκνπο ηεο Φπζηθήο θαη νη δύν έξεπλεο αιιεινζπκπιεξώλνληαη κε ηνλ πην 

αμηνζεκείσην ηξόπν, σθέιηκν γηα ηελ αλζξσπόηεηα, γηα λα θάλνπλ λεόηεξεο θαη πην 

εμαληιεηηθέο αλαθαιύςεηο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία (Zhaoping, 2020).  

 

3.2 Σερλεηή λνεκνζύλε θαη δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζηα ζρνιεία 
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Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη καθξά παξάδνζε. Η ηερλεηή λνεκνζύλε 

δηαδίδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν θαζώο έρεη ζηξαηεγηθή αμία γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ο Loeckx 

(2016) πξόηεηλε όηη ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν 

κάζεζεο πνπ κεηώλεη ηα βάξε ηόζν ησλ δαζθάισλ όζν θαη ησλ καζεηώλ θαη πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο γηα ηνπο καζεηέο. Η ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ 

εθπαίδεπζε ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηνπο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηώλ γηα ηελ πξόνδν θαη ηα επηηεύγκαηα 

ησλ καζεηώλ (van der Vorst & Jelicic, 2019).  

Η ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί λα επεξεάζεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ, κεηαμύ απηώλ θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Οη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο ππνδειώλνπλ όηη ππάξρεη έλα ζεκειηώδεο εκπόδην ζηελ αλζξώπηλε 

εθκάζεζε ηεο θπζηθήο. Τπνζηεξίδεηαη όηη νη λέεο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

δηθαηνινγνύλ ηελ επαλεμέηαζε όρη ηνπ πώο δηδάζθνπκε θπζηθή αιιά ζε πνηνλ δηδάζθνπκε 

θπζηθή. Η εθκάζεζε ηεο θπζηθήο ζεσξείηαη ζπλήζσο δύζθνιε ππόζεζε. Γηάθνξνη 

εμνξζνινγηζκνί πξνβάιινληαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ πεπνίζεζε. Οη καζεηέο 

έξρνληαη ζηελ ηάμε κε ηηο δηθέο ηνπο πξνϋπάξρνπζεο ηδέεο γηα ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν βαζίδνπλ 

ηηο εμεγήζεηο ηνπο. Απηέο νη ηδέεο ζπρλά δελ είλαη εζθαικέλεο, αιιά πνιύ γεληθήο θύζεσο θαη 

δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζεσξεηηθέο δειώζεηο. Έρεη απνδεηρζεί επξέσο όηη νη 

ζπλήζεηο κέζνδνη δηδαζθαιίαο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ απηέο ηηο ηδέεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ κε επηζηεκνληθέο (Myneni, etal. , 

2013).  

Σν θύξην πξόβιεκα ζηελ εθκάζεζε ηεο επηζηήκεο είλαη ε κεηάβαζε από κηα ππνθεηκεληθή 

πξννπηηθή ζε κηα αληηθεηκεληθή δηαηύπσζε κνληέισλ αλεμάξηεηα από ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 

Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ θόζκσλ - ν θπζηθόο θόζκνο, ν λνεηηθόο θόζκνο θαη ν ελλνηνινγηθόο, 

επηζηεκνληθόο θόζκνο - πνπ ζπδεηήζεθε από ηνπο Popper θαη Eccles ζε δηαθνξεηηθό πιαίζην 

(Popper and Eccles, 1981), δίλεη κηα δηεηζδπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αθαίξεζεο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη ρώξα ζην πξνθεηκέλνπ λα «θαηαιάβνπκε» ηε θπζηθή (Hestenes, 1992). Γηα λα 

ππξνδνηήζνπκε απηή ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζηνπο καζεηέο, ρξεηαδόκαζηε παηδαγσγηθά 

όξγαλα θαη ηζρπξά εξεζίζκαηα γηα λα ηνπο εκπιέμνπκε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή, ζε αληίζεζε 

κε ηελ παζεηηθή ππνβνιή. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα πξνζθέξνπκε επέιηθηε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε πξόζβαζε ζε δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα λα επηηξέςνπκε ζηνπο 

καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα εξγαζηνύλ ζην δηθό ηνπο 

επίπεδν (Coffie,  &Taylor, 2019).  
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Οη δάζθαινη εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηελ θιαζηθή κέζνδ ν θαη ηηο εξσηήζεηο 

ζηηο δηαιέμεηο Φπζηθήο ζην ζρνιείν. πρλά πξνζθέξνπλ άκεζα εθαξκνζκέλνπο ηύπνπο γηα 

ηελ επίιπζε εμηζώζεσλ θπζηθήο ρσξίο λα ζηεξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο. Έρνπλ κειεηεζεί 

αξθεηέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ παξήγαγαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, όπσο παξαιιαγέο ζηα 

κνληέια κάζεζεο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε, κάζεζε κε βάζε ηα ζπκθξαδόκελα, κάζεζε κε βάζε 

ην πξόβιεκα, θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο ζην εξγαζηήξην. Αιιά γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα απηέο ηηο κεζόδνπο νη δάζθαινη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη 

ελέξγεηα, θαη ζπρλά δελ έρνπλ αξθεηό από απηά (Coffie,  &Taylor, 2019).  

Η ηερλεηή λνεκνζύλε κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί κπνξεί λα ππνζηεξίμεη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη λα εκπιέμεη ελεξγά ηνλ ξόιν ησλ καζεηώλ ζηε Φπζηθή. Οη καζεηέο 

παίδνπλ ελεξγό ξόιν ζηε κάζεζή ηνπο, θαζώο αλαιύνπλ έλα πξόβιεκα θαη δεκηνπξγνύλ 

ελεξγά κελύκαηα κέζσλ γηα ηελ επίιπζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ. Με ηε ρξήζε εθαξκνγώλ 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδένπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο κε ηνλ θόζκν έμσ από ηελ ηάμε θαη λα παξαθνινπζνύλ ελεξγά ηελ 

εξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. Σν δηδαθηηθό πιηθό πνπ πξνζθέξεηαη κε ηελ ηερλεηή 

λνεκνζύλε θαζηζηά εύθνιε θαη αλεμάξηεηε ηελ κάζεζε γηα ηνπο καζεηέο (Pedro, etal., 2019). 

Καζώο απηά ηα πιηθά παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα, πεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα έρνπλ λόεκα θαη ελδηαθέξνλ, κπνξνύλ λα ηνλώζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ 

παηδηώλ, απμάλνληαο έηζη ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ θπζηθήο πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη 

καζεηέο θαη βειηηώλνληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο.  

 

3.3  Αληηιήςεηο θαζεγεηώλ γηα ηελ ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε 
δηδαζθαιία θπζηθώλ επηζηεκώλ 
 

Έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλερώο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Ωζηόζν, ε επηηπρήο εθαξκνγή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηώλ 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Οη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο έρνπλ δηεξεπλεζεί κόλν 

από ιίγνπο κειεηεηέο ιόγσ ηεο γεληθήο έιιεηςεο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ην πώο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ ηάμε, θαζώο θαη ηεο έιιεηςεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζέζεσλ  γηα ην πώο ζα ήηαλ ηα εξγαιεία πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε 

(Göçen,  &Aydemir, 2020).  
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Έξεπλα πνπ εμέηαζε ηε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε 

απνθάιπςε όηη ζην παξειζόλ είραλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκό από ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο πνπ δηαδόζεθε κέζσ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο αιιά θαη ηειενπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, γεγνλόο πνπ ηνπο έθαλε λα ζεσξήζνπλ όηη ε 

ηερλεηή λνεκνζύλε είλαη κηα επαγγεικαηηθή απεηιή γηα ηνπο ίδηνπο πνπ ζα αληηθαζηζηνύζε ηηο 

δνπιεηέο ηνπο ( Luckin et al., 2016 ). Ωζηόζν, πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ 

αύμεζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

ηνκέα, όπσο ε εθαξκνγή ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα ( Panigrahi, 2020 ). Τπό ην πξίζκα απηό, εηζήρζε κηα λέα έλλνηα: Σερλεηή 

Ννεκνζύλε ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πηπρέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ρξήζεσλ 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Hrastinski et al. , 2019 ∙ Petersen and Batchelor, 2019 ). Οη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπο πεπνίζεζε, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία, ηελ 

πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

θαη ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. Οη ζπληζηώζεο απηέο  κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ πξνζπκία ηνπο λα πηνζεηήζνπλ νπνηαδήπνηε λέα εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ( 

Gilakjani et al., 2013 ∙ Ryu and Han, 2018 ).  

Δπηπιένλ κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε λεόηεξε γεληά εθπαηδεπηηθώλ, πνπ έρεη κεγαιύηεξε 

εκπεηξία κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν λα εμεξεπλήζεη ηε λέα 

ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ελδερνκέλσο λα ελζσκαηώζεη ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηα καζήκαηά 

ηεο (Semerci&Aydin, 2018 ∙ Trujillo-Torres et al. , 2020). Έλαο άιινο πηζαλόο ιόγνο γηα ηε 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη ε 

εμνηθείσζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε είλαη πιένλ ελζσκαησκέλε ζε smartphone θαη άιιεο 

ζπζθεπέο γηα λα βειηηώλεη ζπλερώο ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δσήο 

καο (Tshuma, 2021).  

Πνιινί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ ηδηαίηεξα γηα ηνπο ξόινπο ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. Φνβνύληαη 

επίζεο όηη ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζα κεηώζεη ηνλ ξόιν ηνπο θαη ζα ηνπο ππνβηβάζεη ζε απινύο 

βνεζνύο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ελώ ακθηζβεηνύλ ηαπηόρξνλα ηελ αθξίβεηα θαη 

ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξάγνληαη από ην ζύζηεκα. Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζύκθσλα κε κειέηεο, ηάζζνληαη ππέξ ηεο πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη 



29 

 

επηκόξθσζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (Ertmer et al., 2012 ∙ 

Hao&Lee, 2015 ∙ Froemming&Cifuentes, 2020 ). 
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Κεθάιαην 4 - Παξνπζίαζε ηεο Μεζνδνινγίαο Έξεπλαο 

 

ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ν ζθνπόο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, όπσο 

επίζεο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην, ην δείγκα ησλ ζπκκεηερόλησλ, ην εξεπλεηηθό 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν ηξόπνο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηάο 

ηνπ.  

 

4.1 Γήισζε ζθνπνύ 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη κέζα από ηε δηεμαγσγή πνζνηηθήο κειέηεο λα 

θαηαγξάςεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηώλ θπζηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ.  

Αλαιπηηθόηεξα ζα κειεηεζεί ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία, ζα θαηαγξαθνύλ ηα εκπόδηα ζηελ ελζσκάησζε απηή, όπσο 

επίζεο θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη. Σέινο θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ. 

 

 

4.2 Γηαηύπσζε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ δηαηππώζεθαλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ κέζα από ηε 

δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ είλαη ηα θάησζη: 

 

1. Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε;  

2. Πνηα εκπόδηα ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηεο 

θπζηθήο κε ηελ είζνδν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο;  

3. Πνηνπο θίλδπλνπο ζεσξνύλ πσο ελδέρεηαη λα έρεη ε είζνδνο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ; 

4. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ θαζεγεηώλ θπζηθήο ώζηε ε ηερλεηή λνεκνζύλε λα έρεη 
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ηα θαιύηεξα δπλαηά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο;  

 

 

4.3 Μεζνδνινγηθό Πιαίζην 

 
ηελ έξεπλα επηιέρζεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Η βνιηθή δεηγκαηνιεςία νξίδεηαη σο κηα 

κέζνδνο πνπ πηνζεηείηαη από εξεπλεηέο όπνπ ζπιιέγνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα από κηα βνιηθά 

δηαζέζηκε νκάδα εξσηεζέλησλ. Δίλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο 

θαζώο είλαη γξήγνξε, απιή, νηθνλνκηθή θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα κέιε είλαη 

εύθνια πξνζηηά (Sedgwick, 2013). Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζπληάρζεθε 

εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν δηαλεκήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε δηαδηθηπαθά κε ηε βνήζεηα ηεο 

δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο Google Forms. Σν εξσηεκαηνιόγην απνζηάιζεθε κε email ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο επηζεκάλζεθε κέζσ γξαπηήο δήισζεο όηη ζα ηεξεζεί ε 

αλσλπκία ηνπο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνύλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Η έξεπλα δηεμήρζε δηαδηθηπαθά ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο Covid-19 θαη ησλ πξσηνθόιισλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζηελ θνηλόηεηα. Η δηαδηθηπαθή έξεπλα επηιέρζεθε 

επηπιένλ, θαζώο κεηώλεη ην θόζηνο θαη ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

(Creswell, 2011). Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε Excel θαη αλαιύζεθαλ 

κε ην πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS.  

 

4.4 Γείγκα έξεπλαο 
 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 106 εθπαηδεπηηθνί – θαζεγεηέο θπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηεο ρώξαο. Από ηνπο 106 εθπαηδεπηηθνύο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη 50 ήηαλ άλδξεο θαη νη 56 γπλαίθεο.  

 

4.5 Δξγαιείν έξεπλαο – Δξσηεκαηνιόγην 
 

Γηα ηεο αλάγθεο ηε έξεπλαο πνπ δηεμάρζεθε ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην όπσο ήδε έρεη 

αλαθεξζεί. Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από πέληε επηκέξνπο ελόηεηεο. Η πξώηε ελόηεηα 

αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, ειηθία θ.ιπ.) ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε δεύηεξε ελόηεηα  

ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε, ε ηξίηε ηνπο πηζαλνύο 

θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ε ηέηαξηε ηα εκπόδηα θαη 
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ηηο πξνθιήζεηο πνπ ίζσο ζπλαληήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηελ δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη νη πέκπηε πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ώζηε ε ηερλεηή λνεκνζύλε λα έρεη ηα θαιύηεξα δπλαηά εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο. Οη ελόηεηεο απηέο απνηεινύληαη από 12 

εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ δηαηππώλνληαη κε θαηαλνεηό θαη μεθάζαξν ηξόπν θαη 

αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Οη 3 εξσηήζεηο ησλ ελνηήησλ Γ, Γ θαη Δ απνηεινύληαη από 

ππνεξσηήκαηα, όπσο επίζεο θαη νη εξσηήζεηο Β1 θαη Β5. Σα ππνεξσηήκαηα είλαη επίζεο 

θιεηζηνύ ηύπνπ. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ απαληώληαη επθνιόηεξα, όπσο επίζεο κπνξνύλ 

πην εύθνια λα ζπγθξηζνύλ θαη λα αλαιπζνύλ (Creswell, 2011). Δπίζεο, νη επηινγέο απάληεζεο 

κπνξνύλ λα απνζαθελίζνπλ ην λόεκα ηεο εξώηεζεο κε ην θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ζηνπο 

εξσηεζέληεο, ελώ επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα αμηνινγήζεη ηε βάζε ηεο πξνεγνύκελεο 

γλώζεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλεξσηεζέλησλ (Reja, Manfreda, Hlebec ,&Vehovar, 2003). 

Παξά ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο εληνύηνηο, νη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ εκθαλίδνπλ θαη θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ εύθνια λα κπεξδέςνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, όηαλ 

παξέρεηαη κεγάινο αξηζκόο επηινγώλ. Μπνξνύλ επίζεο λα πεξηνξίζνπλ ηνπο εξσηεζέληεο 

πξνζθέξνληάο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο (Cohen&Manion, 2008). Η 

βαζκνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε βάζε ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα Likert.  

 

Δλόηεηεο εξσηεκαηνινγίνπ Αξηζκόο εξσηήζεσλ 

Α Δλόηεηα: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  Α1 – Α4 

Β Δλόηεηα: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ηερλεηή λνεκνζύλε 

 

Β1 – Β5 

Γ Δλόηεηα:Πηζαλνί θίλδπλνη από ηε ρξήζε 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

Γ1 

Γ Δλόηεηα:Δκπόδηα θαη δπζθνιίεο  

 
Γ1 

Δ Δλόηεηα:Πξνηάζεηο απνηειεζκαηηθήο 

ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

Δ1 
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Πίλαθαο 1: Παξνπζίαζε ελνηήησλ εξσηεκαηνινγίνπ 

 
 
 

4.6 Αμηνπηζηία & εγθπξόηεηα 
 

 

Η αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηα είλαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο έξεπλαο. Γείρλνπλ πόζν θαιά κεηξάεη θάηη κηα κέζνδνο, κηα ηερληθή ή κηα 

δνθηκή. Η αμηνπηζηία αθνξά ηε ζπλέπεηα ελόο κέηξνπ θαη ε εγθπξόηεηα αθνξά ηελ αθξίβεηα 

ηνπ κέηξνπ απηνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγθπξόηεηα αλαθέξεηαη ζην πόζν κε αθξίβεηα κηα 

κέζνδνο κπνξεί λα κεηξήζεη απηό πνπ πξννξίδεηαη λα κεηξήζεη (Bhattacharyya, Kaur, 

Kaur,&Ali, 2018). Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα, ζα 

κπνξνύζε λα ζεσξεζεί έγθπξν θαζώο ε δεκηνπξγία ηνπ βαζίζηεθε ζε έλα ήδε ζηαζκηζκέλν 

εξσηεκαηνιόγην πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνγελέζηεξε κειέηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

αληίζηνηρν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ κειέηε ησλ Lindner&Romeike (2019) κε ηίηιν 

«Teachers' PerspectivesonArtificialIntelligence».  

Η αμηνπηζηία ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρεηαη κε ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach. Γηα λα 

ζεσξεζεί έλα εξσηεκαηνιόγην αμηόπηζην, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ Cronbach πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξνο από 0,5 (Cohen, Manion,&Morrison, 2007 ∙ Ouzouni &Nakakis , 2011). ην 

εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο  όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ππνινγίζηεθε ίζνο κε 0,859, πηζηνπνηώληαο έηζη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,859 42 

 
Πίλαθαο 2: Πίλαθαο παξνπζίαζεο αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ 
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Κεθάιαην 5 - Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ έγηλε ζηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ηα δεδνκέλα 

ζπγθεληξώζεθαλ, νκαδνπνηήζεθαλ ζε Excel θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε ζηαηηζηηθή ηνπο 

αλάιπζε. 

 
 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

 

 

 
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 106 εθπαηδεπηηθνί από ηνπο νπνίνπο νη 50 ήηαλ άλδξεο θαη 

νη 56 γπλαίθεο. Από ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε πιεηνςεθία ήηαλ ειηθίαο 

από 36-45 εηώλ (30.2%) θαη 46-55 εηώλ (38,7%). 

 

Υξόληα Τπεξεζίαο 

 N % 

0 - 5 23 21,7% 

6 - 10 18 17,0% 

11 - 15 12 11,3% 

16 - 20 19 17,9% 

> 20 34 32,1% 

 

Πίλαθαο 3: Χξόληα ππεξεζίαο ζπκκεηερόλησλ 
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Δηάγξακκα 1; Χξόληα ππεξεζίαο ζπκκεηερόλησλ 

 
Αλαθνξηθά κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο, νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο δήισζαλ όηη έρνπλ 

παξαπάλσ από 20 έηε, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηνλ 

ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηερλεηή 

λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε 

 N % 

Ναί 24 22,6% 

Όρη 82 77,4% 

 
Πίλαθαο 4:Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε 
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Δηάγξακκα 2: Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη εξσηεζέληεο είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηελ ηερλεηή 

λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ δήισζαλ πσο 

δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, γεγνλόο πνπ δειώλεη ηελ απνπζία επηκόξθσζεο πάλσ ζε ζέκαηα 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

Β. Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ηερλεηή λνεκνζύλε 

 
Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο  πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπξνζώπεζε γλώζεσλ 

 N % 

Καζόινπ 3 2,8% 

Λίγν 23 21,7% 

Αξθεηά  36 34,0% 

Πνιύ 33 31,1% 

Πάξα πνιύ 11 10,4% 

 

Πίλαθαο 5: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπξνζώπεζε γλώζεσλ 
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Δηάγξακκα 3: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπξνζώπεζε γλώζεσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπξνζώπεζε γλώζεσλ  ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

(75,5%) δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ αλαδήηεζε 

 N % 

Καζόινπ 2 1,9% 

Λίγν 14 13,2% 

Αξθεηά  35 33,0% 

Πνιύ 36 34,0% 

Πάξα πνιύ 19 17,9% 

 
Πίλαθαο 6: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλαδήηεζε 
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Δηάγξακκα 4: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλαδήηεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ αλαδήηεζε ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (84,9%) 

δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ ζεσξία πηζαλνηήησλ 

 N % 

Καζόινπ 4 3,8% 

Λίγν 13 12,3% 

Αξθεηά  26 24,5% 

Πνιύ 38 35,8% 

Πάξα πνιύ 25 23,6% 

 

Πίλαθαο 7: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ ζεσξία πηζαλνηήησλ 
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Δηάγξακκα 5: Σύλδεζε εθπαίδεπζε κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ ζεσξία πηζαλνηήησλ 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ ζεσξία πηζαλνηήησλην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

(83,9%) δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ. 

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εζηθή 

 N % 

Καζόινπ 14 13,2% 

Λίγν 21 19,8% 

Αξθεηά  24 22,6% 

Πνιύ 30 28,3% 

Πάξα πνιύ 17 16,0% 

 

 
Πίλαθαο 8: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εζηθή 
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Δηάγξακκα 6: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εζηθή 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εζηθή ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (66,9%) δήισζε 

πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο  κεραληθή κάζεζε 

 N % 

Καζόινπ 4 3,8% 

Λίγν 11 10,4% 

Αξθεηά  24 22,6% 

Πνιύ 31 29,2% 

Πάξα πνιύ 36 34,0% 

 
Πίλαθαο 9: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ κεραληθή κάζεζε 
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Δηάγξακκα 7: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ κεραληθή κάζεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ κεραληθή κάζεζε ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (85,8%) 

δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ 

ξνκπνηηθή 

 N % 

Λίγν 4 3,8% 

Αξθεηά  12 11,3% 

Πνιύ 28 26,4% 

Πάξα πνιύ 62 58,5% 

 

Πίλαθαο 10: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ ξνκπνηηθή 
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Δηάγξακκα 8: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ ξνκπνηηθή 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ ξνκπνηηθή ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (96,2 %) 

δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηνπο αιγόξηζκνπο 

 N % 

Λίγν 7 6,6% 

Αξθεηά  15 14,2% 

Πνιύ 37 34,9% 

Πάξα πνιύ 47 44,3% 

 

Πίλαθαο 11: Σύλδεζε εθπαίδεπζε κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηνπο αιγόξηζκνπο 
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Δηάγξακκα 9: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηνπο αιγόξηζκνπο 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηνπο αιγόξηζκνπο ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (93,4 %) 

δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ 

επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο 

 N % 

Καζόινπ 2 1,9% 

Λίγν 14 13,2% 

Αξθεηά  32 30,2% 

Πνιύ 38 35,8% 

Πάξα πνιύ 20 18,9% 

 
Πίλαθαο 12: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο 
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Δηάγξακκα 10: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο ην ζύλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ (84,9 %) δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ. 

 

Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

ζηελ αλαγλώξηζε κνηίβνπ 

 N % 

Λίγν 11 10,4% 

Αξθεηά  25 23,6% 

Πνιύ 34 32,1% 

Πάξα πνιύ 36 34,0% 

 
Πίλαθαο 13: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλαγλώξηζε κνηίβνπ 
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Δηάγξακκα 11: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλαγλώξηζε κνηίβνπ 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ αλαγλώξηζε κνηίβνπ ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (89,7 

%) δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 
Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 N % 

Λίγν 13 12,3% 

Αξθεηά  18 17,0% 

Πνιύ 29 27,4% 

Πάξα πνιύ 46 43,4% 

 
Πίλαθαο 14: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ 
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Δηάγξακκα 12: Σύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ην πόζν έληνλα νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (87,8 

%) δήισζε πσο ηηο ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ.  

 

Έρεηε θάλεη ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαηά ηε δηδαζθαιία 

ζαο 

 N % 

Όρη 84 79,2% 

Ναη, ζηελ θαλνληθήηάμε 11 10,4% 

Ναη, ζεεηδηθόζεκηλάξην.  2 1,9% 

Ναη, σο κέξνο 

εμσζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

8 7,5% 

Άιιν 1 0,9% 

 
Πίλαθαο 15: Χξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία 
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Δηάγξακκα 13: Χξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία 

 

ρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ θάλεη ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ πσο δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε (79,2%). 

Μόλν ην 10,4 % δήισζε πσο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ θαλνληθή ηάμε 

θαη κόιηο ην 7,5% σο κέξνο εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

 

Θα ήζεια λα δσ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ 

 N 
% 

Καζόινπ 4 3,8% 

Λίγν 7 6,6% 

Αξθεηά  35 33,0% 

Πνιύ 39 36,8% 

Πάξα πνιύ 21 19,8% 

 
Πίλαθαο 16: Πξόζεζε ελζσκάησζεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα 



48 

 

 

 
Δηάγξακκα 14: Πξόζεζε ελζσκάησζεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα 

 

ρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ λα δνπλ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζεκείσζε πσο ζα ήζειαλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ λα δνπλ απηήλ ηελ ελζσκάησζε 

(89,6%). Σν γεγνλόο απηό ππνδεηθλύεη ηελ ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηα ζρνιεία.  

 

Θεσξείηε όηη ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ 

 N % 

Ναί 81 76,4% 

Όρη 1 0,9% 

Γελείκαη 

ζίγνπξνο/ε  

24 22,6% 

 
Πίλαθαο 17: Δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία θπζηθώλ επηζηεκώλ 
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Δηάγξακκα 15: Δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία θπζηθώλ επηζηεκώλ 

 

ηελ εξώηεζε κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ην 76,4% ήηαλ ζεηηθό, ελώ ην 22,6% 

δήισζε πσο δελ ήηαλ ζίγνπξν. Καη ζε απηό ην ζεκείν επηβεβαηώλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ. 

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 N % 

Καζόινπ 4 3,8% 

Λίγν 15 14,2% 

Αξθεηά  29 27,4% 

Πνιύ 32 30,2% 

Πάξα πνιύ 26 24,5% 

 

Πίλαθαο 18: Σεκαζία αμηνιόγεζεο εζηθώλ επηπηώζεσλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 
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Δηάγξακκα 16: Σεκαζία αμηνιόγεζεο εζηθώλ επηπηώζεσλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο, ε πιεηνλόηεηα 

ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (82,1%). 

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε κάζεζε 

 N % 

Καζόινπ 4 3,8% 

Λίγν 10 9,4% 

Αξθεηά  32 30,2% 

Πνιύ 38 35,8% 

Πάξα πνιύ 22 20,8% 

 
Πίλαθαο 19: Σεκαζία πξνζδηνξηζκνύ ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

από ηνπο καζεηέο 
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Δηάγξακκα 17: Σεκαζία πξνζδηνξηζκνύ ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέολα πξνζδηνξίζνπλ 

ηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε κάζεζε, ε 

πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (86,8%). 

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

αλαπηύζζνπλ κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 N % 

Καζόινπ 2 1,9% 

Λίγν 9 8,5% 

Αξθεηά  28 26,4% 

Πνιύ 36 34,0% 

Πάξα πνιύ 31 29,2% 

 
Πίλαθαο 20: Σεκαζία αλάπηπμεο θξηηηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 
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Δηάγξακκα 18: Σεκαζία αλάπηπμεο θξηηηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

αλαπηύζζνπλ κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο, ε 

πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (89,6%).  

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ βηβιηνζήθεο AI 

 N % 

Καζόινπ 2 1,9% 

Λίγν 7 6,6% 

Αξθεηά  34 32,1% 

Πνιύ 46 43,4% 

Πάξα πνιύ 17 16,0% 

 

Πίλαθαο 21: Σεκαζία δπλαηόηεηαο ρξήζεο βηβιηνζεθώλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 
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Δηάγξακκα 19: Σεκαζία δπλαηόηεηαο ρξήζεο βηβιηνζεθώλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ βηβιηνζήθεο AI, ε πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα 

πνιύ ζεκαληηθό (91,5%). 

 

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο 

 N % 

Καζόινπ 1 0,9% 

Λίγν 9 8,5% 

Αξθεηά  35 33,0% 

Πνιύ 40 37,7% 

Πάξα πνιύ 21 19,8% 

 
Πίλαθαο 22: Σεκαζία δπλαηόηεηαο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από 

ηνπο καζεηέο 
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Δηάγξακκα 20: Σεκαζία δπλαηόηεηαο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

από ηνπο καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο, ε πιεηνλόηεηα 

ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (90,5%).  

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηώλ κεραληθήο 

κάζεζεο 

 N % 

Καζόινπ 6 5,7% 

Λίγν 11 10,4% 

Αξθεηά  34 32,1% 

Πνιύ 36 34,0% 

Πάξα πνιύ 19 17,9% 

 
Πίλαθαο 23: Σεκαζία δπλαηόηεηαο εμήγεζεο ιεηηνπξγίαο δηαδηθαζηώλ κεραληθήο κάζεζεο από ηνπο 

καζεηέο 
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Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηώλ κεραληθήο κάζεζεο, ε πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο 

ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (84%). 

 
Δηάγξακκα 21: Σεκαζία δπλαηόηεηαο εμήγεζεο ιεηηνπξγίαο δηαδηθαζηώλ κεραληθήο κάζεζεο από ηνπο 

καζεηέο 

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα Σερλεηήο Ννεκνζύλεο 

 N % 

Καζόινπ 3 2,8% 

Λίγν 14 13,2% 

Αξθεηά  41 38,7% 

Πνιύ 32 30,2% 

Πάξα πνιύ 16 15,1% 

 
Πίλαθαο 24: Σεκαζία δπλαηόηεηαο αμηνιόγεζεο ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 



56 

 

 

 
Δηάγξακκα 22: Σεκαζία δπλαηόηεηαο αμηνιόγεζεο ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα Σερλεηήο Ννεκνζύλεο, ε πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο ην 

ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (84%). 

 

Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπζηήκαηα 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 N % 

Καζόινπ 1 0,9% 

Λίγν 13 12,3% 

Αξθεηά  44 41,5% 

Πνιύ 32 30,2% 

Πάξα πνιύ 16 15,1% 

 
Πίλαθαο 25: Σεκαζία δπλαηόηεηαο ζύγθξηζεο δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο 

καζεηέο 
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Δηάγξακκα 23: Σεκαζία δπλαηόηεηαο ζύγθξηζεο δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο 

καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα 

ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο, ε πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό 

(86,8%). 

 
Θεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζνπλ πεξηπηώζεηο ρξήζεο γηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζην κάζεκα 

 N % 

Καζόινπ 3 2,8% 

Λίγν 7 6,6% 

Αξθεηά  35 33,0% 

Πνιύ 46 43,4% 

Πάξα πνιύ 15 14,2% 

 
Πίλαθαο 26: Σεκαζία δπλαηόηεηαο εληνπηζκνύ ρξήζεο ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο 

καζεηέο 
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Δηάγξακκα 24: Σεκαζία δπλαηόηεηαο εληνπηζκνύ ρξήζεο ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο από ηνπο 

καζεηέο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζνπλ πεξηπηώζεηο ρξήζεο γηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζην κάζεκα, ε 

πιεηνλόηεηα ζεκείσζε πσο ην ζεσξνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζεκαληηθό (90,6%).  

 

 

Γ. Πηζαλνί θίλδπλνη από ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

Κηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε - 

εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 N % 

Καζόινπ 5 4,7% 

Λίγν 26 24,5% 

Αξθεηά  26 24,5% 

Πνιύ 34 32,1% 

Πάξα πνιύ 15 14,2% 

 
Πίλαθαο 27: Κίλδπλνη θαη εζηθέο επηπηώζεηο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 25: Κίλδπλνη θαη εζηθέο επηπηώζεηο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε νη ζπκκεηέρνληεο 

θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζηηο εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο (70,8%). 

 

 
Κηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε - 

πεξηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ 

 N % 

Καζόινπ 18 17,0% 

Λίγν 32 30,2% 

Αξθεηά  22 20,8% 

Πνιύ 21 19,8% 

Πάξα πνιύ 13 12,3% 

 
Πίλαθαο 28: Ελδερόκελνο πεξηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 
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Δηάγξακκα 26: Ελδερόκελνο πεξηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε νη ζπκκεηέρνληεο 

θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

θαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ (52,9%). 

 

 

Κηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε - ηερληθνί 

πεξηνξηζκνί ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε 

δηδαζθαιία 

 N % 

Καζόινπ 3 2,8% 

Λίγν 14 13,2% 

Αξθεηά  43 40,6% 

Πνιύ 29 27,4% 

Πάξα πνιύ 17 16,0% 

 
Πίλαθαο 29: Κίλδπλνο ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 27: Κίλδπλνο ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε νη ζπκκεηέρνληεο 

θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία (84%). 

 

 
Κηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε - 

απνθιεηζκόο ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ καζεηώλ από ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

 N % 

Καζόινπ 4 3,8% 

Λίγν 18 17,0% 

Αξθεηά  32 30,2% 

Πνιύ 26 24,5% 

Πάξα πνιύ 26 24,5% 

 
Πίλαθαο 30: Κίλδπλνο απνθιεηζκνύ ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ καζεηώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο 
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Δηάγξακκα 28: Κίλδπλνο απνθιεηζκνύ ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ καζεηώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο 

 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε νη ζπκκεηέρνληεο 

θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζηνλ απνθιεηζκόο ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ 

καζεηώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (79,2%). 

 

Κηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε - αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 N % 

Καζόινπ 5 4,7% 

Λίγν 26 24,5% 

Αξθεηά  25 23,6% 

Πνιύ 26 24,5% 

Πάξα πνιύ 24 22,6% 

 
Πίλαθαο 31: Κίλδπλνο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
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Δηάγξακκα 29: Κίλδπλνο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Αλαθνξηθά πάιη κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε νη 

ζπκκεηέρνληεο θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (70,7%). 

 

 
Κηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε - 

κεραληθή κάζεζε ρσξίο νπζηαζηηθή θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο 

 N % 

Καζόινπ 10 9,4% 

Λίγν 22 20,8% 

Αξθεηά  34 32,1% 

Πνιύ 22 20,8% 

Πάξα πνιύ 18 17,0% 

 
Πίλαθαο 32: Κίλδπλνο γηα κεραληθή κάζεζε ρσξίο νπζηαζηηθή θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο 
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Δηάγξακκα 30: Κίλδπλνο γηα κεραληθή κάζεζε ρσξίο νπζηαζηηθή θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο 

 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε νη ζπκκεηέρνληεο 

θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ ζηελ κεραληθή κάζεζε ρσξίο νπζηαζηηθή 

θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο (69,9%). 

 

 

Γ. Δκπόδηα θαη πξνθιήζεηο 

 

 
Γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ δηδαζθαιία , δελ ππάξρεη 

ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 

 N % 

Καζόινπ 2 1,9% 

Λίγν 4 3,8% 

Αξθεηά  23 21,7% 

Πνιύ 37 34,9% 

Πάξα πνιύ 40 37,7% 

 
Πίλαθαο 33: Απνπζία απαηηνύκελεο ηερλνγλσζίαο γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 31: Απνπζία απαηηνύκελεο ηερλνγλσζίαο γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

ρεηηθά κε ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη εξσηεζέληεο θαηά ηε ρξήζε 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πεξηζζόηεξνη δήισζαλ λα 

ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ (94,3%), πσο δελ ππάξρεη ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζε 

απηόλ ηνλ ηνκέα.  

 

 
Γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ δηδαζθαιία , 

ππάξρεη έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

 N % 

Καζόινπ 1 0,9% 

Λίγν 4 3,8% 

Αξθεηά  17 16,0% 

Πνιύ 33 31,1% 

Πάξα πνιύ 51 48,1% 

 
Πίλαθαο 34:Έιιεηςε  θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 32: Έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

ρεηηθά κε ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη εξσηεζέληεο θαηά ηε ρξήζε 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πεξηζζόηεξνη δήισζαλ λα 

ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ (95,2%), πσο ππάξρεη έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ  

πιηθνύ.  

 

Γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ δηδαζθαιία , δελ 

ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θαιώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ 

 N % 

Λίγν 3 2,8% 

Αξθεηά  26 24,5% 

Πνιύ 40 37,7% 

Πάξα πνιύ 37 34,9% 

 
Πίλαθαο 35: Έιιεηςε ζε παξαδείγκαηα θαιώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλγηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 33: Έιιεηςε ζε παξαδείγκαηα θαιώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο 

 

ρεηηθά πάιη κε ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη εξσηεζέληεο ηεο 

έξεπλαο θαηά ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

πεξηζζόηεξνη δήισζαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ (97,1%), πσο δελ ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα θαιώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ.  

 

 
Γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ δηδαζθαιία , 

ππάξρεη έιιεηςε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

 N % 

Καζόινπ 3 2,8% 

Λίγν 5 4,7% 

Αξθεηά  18 17,0% 

Πνιύ 38 35,8% 

Πάξα πνιύ 42 39,6% 

 
Πίλαθαο 36: Έιιεηςε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο
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Δηάγξακκα 34: Έιιεηςε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

Αλαθνξηθά κε ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο θαηά ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

πεξηζζόηεξνη δήισζαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ (92,4%), πσο ππάξρεη έιιεηςε 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ.  

 

Γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ δηδαζθαιία , ππάξρεη 

ειάρηζηνο ή θαζόινπ ρξόλνο γηα λα ηελ ελζσκαηώζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο.  

 N % 

Καζόινπ 2 1,9% 

Λίγν 14 13,2% 

Αξθεηά  39 36,8% 

Πνιύ 32 30,2% 

Πάξα πνιύ 19 17,9% 

 
Πίλαθαο 37: Απνπζία ρξόλνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία 
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Δηάγξακκα 35: Απνπζία ρξόλνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία 

 

Αλαθνξηθά κε ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο θαηά ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

πεξηζζόηεξνη δήισζαλ λα ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ (84,9%), πσο ππάξρεη ειάρηζηνο 

ή θαζόινπ ρξόλνο γηα λα ηελ ελζσκαηώζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

 

Δ. Πξνηάζεηο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 
H ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ζηα ζρνιεία 

 N % 

Λίγν 3 2,8% 

Αξθεηά  8 7,5% 

Πνιύ 29 27,4% 

Πάξα πνιύ 66 62,3% 

 
Πίλαθαο 38: Πξόηαζε γηα θαηάιιειν εμνπιηζκό ζηα ζρνιεία 
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Δηάγξακκα 36: Πξόηαζε γηα θαηάιιειν εμνπιηζκό ζηα ζρνιεία 

ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο νη 

ζπκκεηέρνληεο εκθαλίζηεθαλ λα ζπκθσλνύλ πνιύ έσο πάξα πνιύ (89,7%) ζην όηη γηα λα έρεη 

ε ηερλεηή λνεκνζύλε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη ν 

θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ζηα ζρνιεία.  

 

 

H ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό  

 N % 

Καζόινπ 1 0,9% 

Αξθεηά  6 5,7% 

Πνιύ 33 31,1% 

Πάξα πνιύ 66 62,3% 

 
Πίλαθαο 39: Πξόηαζε γηα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα ζρνιεία 
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Δηάγξακκα 37: Πξόηαζε γηα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα ζρνιεία 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ όηη ζπκθσλνύλ πνιύ έσο πάξα πνιύ (93,4%) ζην όηη 

ε ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα 

ππάξρεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό.  

 
H ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία, πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο γηα ηελ ρξήζε θαη ηνπο 

θηλδύλνπο 

 N % 

Λίγν 1 0,9% 

Αξθεηά  16 15,1% 

Πνιύ 33 31,1% 

Πάξα πνιύ 56 52,8% 

 
Πίλαθαο 40: Πξόηαζε γηα ελεκέξσζε καζεηώλ γηα ηε ρξήζε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 38: Πξόηαζε γηα ελεκέξσζε καζεηώλ γηα ηε ρξήζε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο 

 

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ζεκείσζαλ πσο ζπκθσλνύλ πνιύ έσο πάξα πνιύ 

(83,9%) πσο ε ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία, 

πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο γηα ηελ ρξήζε θαη ηνπο θηλδύλνπο.  

 
H ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ρξήζε ηεο 

 N % 

Αξθεηά  9 8,5% 

Πνιύ 30 28,3% 

Πάξα πνιύ 67 63,2% 

 
Πίλαθαο 41: Πξόηαζε γηα επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 
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Δηάγξακκα 39: Πξόηαζε γηα επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πσο ζπκθσλνύλ πνιύ έσο πάξα πνιύ (91,5%) πσο ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηεο. 

 

 
H ηερλεηή λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ θαη 

εμσζρνιηθά 

 N % 

Καζόινπ 1 0,9% 

Λίγν 7 6,6% 

Αξθεηά  28 26,4% 

Πνιύ 37 34,9% 

Πάξα πνιύ 33 31,1% 

 
Πίλαθαο 42: Πξόηαζε ελαζρόιεζεο καζεηώλ θαη εμσζρνιηθά κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε 
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Δηάγξακκα 40: Πξόηαζε ελαζρόιεζεο καζεηώλ θαη εμσζρνιηθά κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πσο ζπκθσλνύλ αξθεηά έσο πάξα πνιύ (92,4%) πσο ε ηερλεηή 

λνεκνζύλε γηα λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη 

ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ θαη εμσζρνιηθά.  
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Κεθάιαην 6ν – ρνιηαζκόο εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ 
 

6.1 Απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη θξηηηθή αλάιπζε 
 

1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε; 

 

νη εξσηεζέληεο ζπλδένπλ πνιύ ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο όζνλ αθνξά ηελ εθπξνζώπεζε γλώζεσλ, ηελ αλαδήηεζε, ηελ ζεσξία 

πηζαλνηήησλ, ηελ εζηθή, ηελ κεραληθή κάζεζε, ηελ ξνκπνηηθή, ηνπο αιγόξηζκνπο, ηελ 

επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο θαη ηελ αλαγλώξηζε κνηίβνπ. Δπηπιένλ ζπλδένπλ ηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζ καηα ηεο 

κειέηεο καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα ησλ Wollowski et al. (2016) θαη Lindner 

θαη Romeike (2019). ρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ θάλεη ρξήζε ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ πσο δελ έρνπλ θάλεη 

ρξήζε, αιιά ζα ήζειαλ λα δνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δπηπξόζζεηα ζεσξνύλ όηη ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Αληίζεηα ζε άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηά ην παξειζόλ έρεη ζεκεησζεί πσο ε εθαξκνγή ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ ηάμε δελ 

έρεη γίλεη πιήξσο απνδεθηή θαζώο πνιινί εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνύλ λα βιέπνπλ ηελ 

ηερλνινγία αξλεηηθά θαη πξνηηκνύλ λα κελ ηε ρξεζηκνπνηνύλ (Hébert et al. , 2021 ∙ Istenic et 

al., 2021 ∙ Kaban and Ergul, 2020 ∙ Prensky, 2008). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο 

δήισζαλ πσο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη λα κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζ νπλ 

ηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε κάζεζε. Οη καζεηέο 

λα κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο θαη λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ βηβιηνζήθεο θαη ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο. Δπίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηώλ κεραληθήο 

κάζεζεο, λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο, όπσο θαη λα κπνξνύλ λα 

ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Σέινο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα καο ζεσξνύλ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ πεξηπηώζεηο 

ρξήζεο γηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζην κάζεκα. ηα ίδηα ζηνηρεία θαηέιεμαλ ζηελ 

έξεπλα ηνπο νη Lindner θαη Romeike (2019).  
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2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηα εκπόδηα ελδέρεηαη  λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο κε ηελ είζνδν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο; 

 

ρεηηθά κε ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη εξσηεζέληεο ηεο έξεπλαο 

θαηά ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

πεξηζζόηεξνη δήισζαλ λα ζπκθσλνύλ πσο δελ ππάξρεη ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζε απηόλ 

ηνλ ηνκέα, θαη πσο ππάξρεη έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ. Αληίζηνηρα ήηαλ ηα 

επξήκαηα θαη πξνγελέζηεξσλ κειεηώλ (Heffernan&Heffernan, 2014 ∙ Holmes et al. , 2019). 

Δπίζεο νη εξσηεζέληεο ηεο έξεπλαο καο επεζήκαλαλ πσο δελ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θαιώλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη θαηάιιεια εξγαιεία. Σέινο δήισζαλ πσο ππάξρεη ειάρηζηνο ή 

θαζόινπ ρξόλνο γηα λα ελζσκαηώζνπλ ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα:Πνηνπο θίλδπλνπο ζεσξνύλ πσο ελδέρεηαη λα έρεη ε είζνδνο ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ; 

 

ρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε είζνδνο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο νη 

ζπκκεηέρνληεο θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ ζηηο εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο, ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ, 

ζηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία, πνιύ 

ζηνλ απνθιεηζκόο ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ καζεηώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

έξεπλαο θάλεθαλ λα ζπκθσλνύλ ζηνλ θίλδπλν ηεο κεραληθήο κάζεζεο ρσξίο νπζηαζηηθή 

θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο. ε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ ζηελ κειέηε ηνπο νη 

Lindner θαη Romeike (2019).  

 

4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ θαζεγεηώλ θπζηθήο ώζηε ε 

ηερλεηή λνεκνζύλε λα έρεη ηα θαιύηεξα δπλαηά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο; 

 

ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη θαιύηεξα 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίζηεθαλ λα ζπκθσλνύλ ζην όηη γηα λα 

έρεη ε ηερλεηή λνεκνζύλε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα ππάξρεη ν 

θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ζηα ζρνιεία, θαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό. ε αληίζηνηρα 
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απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ ζηελ έξεπλα ηνπο θαη νη Sulmont, Patitsas θαη Cooperstock, (2019). 

Αθόκα ζηελ έξεπλα καο νη εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ πσο πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο 

γηα ηελ ρξήζε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη λα ππάξρεη επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηεο. Σέινο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ θαη 

εμσζρνιηθά. Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Grillenberger θαη  Romeike , 

(2017).  

 

 

6.2  Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή κειέηε 
 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο Covid-19, γεγνλόο πνπ 

θαηέζηεζε ηδηαίηεξα δύζθνιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Η 

δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπο έπξεπε λα γίλνπλ δηαδηθηπαθά έηζη 

ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. Η απνπζία ηεο θπζηθήο παξνπζίαο θαηά 

ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηέζηεζε δπζθνιόηεξε ηε δηαδηθαζία θαζώο νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα ιήςεο δηεπθξηλίζεσλ ή επεμήγεζεο. Καηά ηελ 

ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πηζαλό θάπνηνη εξσηεζέληεο λα κελ 

έρνπλ θαηαλνήζεη επαξθώο θάπνηεο εξσηήζεηο. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλεο δειώζεηο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ζπλεπώο ηελ αμηνπηζηία ηεο. Δπίζεο άιιν έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ν 

πεξηνξηζκέλνο όγθνο βηβιηνγξαθίαο θαη πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηε ηερλεηή 

λνεκνζύλε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηα ζρνιεία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξνύζακε λα ζπιιέμνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, γεγνλόο πνπ 

επεξέαζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε.  

ην κέιινλ ε έξεπλα ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί πέξα από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο 

καζεηέο θαη λα δηεξεπλεζεί ε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία θαη ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθόηεξα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

θπζηθήο ζηα ζρνιεία. Έηζη ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε κηα πην γεληθεπκέλε εηθόλα ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηα ζρνιεία θαη ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα θαη λα δηεμάγνπκε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. 
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πκπεξάζκαηα 
 

 

Η ηερλνινγία έπαηδε πάληα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά ε ηξέρνπζα ρξήζε ηεο 

είλαη πην δηαδεδνκέλε από πνηέ ράξε ζηελ απμεκέλε δηαζεζηκόηεηα έμππλσλ ζπζθεπώλ θαη 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν. Με ηελ άλνδν ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ. 

Υξεζηκνπνηώληαο ζπζηήκαηα, ινγηζκηθό θαη ππνζηήξημε ηερλεηήο λνεκνζύλεο, νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα κάζνπλ από νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν αλά πάζα ζηηγκή. Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ήδε βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο, αιιά θαζώο απηά ηα πξνγξάκκαηα κεγαιώλνπλ θαη θαζώο νη 

πξνγξακκαηηζηέο καζαίλνπλ πεξηζζόηεξα, πηζαλόηαηα ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο έλα 

πνιύ επξύηεξν θάζκα ππεξεζηώλ.  

Ωζηόζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηα ζρνιεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο γεληθόηεξα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην βαζηθό ξόιν λα πξνζαξκόζνπλ ηα εξγαιεία ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, κε αζθάιεηα θαη εμαζθαιίδνληαο ηα θαιύηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Γηα ην ιόγν απηό νη ίδηνη πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα 

ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο αιιά θαη ηνπο πηζαλνύο ηεο θηλδύλνπο. Κπξίσο όκσο 

πξέπεη λα απαιιαρηνύλ από ην θόβν θαη ηελ πξνθαηάιεςε όηη ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζα εηζέιζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ. Μόλν αλ 

αληηκεησπίζνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά σο ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θη αλ θξνληίζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ εηο βάζνο ηελ ρξεζηηθόηεηα ηνπο, ζα κπνξέζνπλ λα ηα ελζσκαηώζνπλ κε 

επηηπρία ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  
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Παξάξηεκα 
 

 

 
Πξνηεηλόκελν εξσηεκαηνιόγην 

Αγαπεηέ/ή ζπλάδειθε, 

Σην πιαίζην εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, δηεμάγσ έξεπλα κε ζέκα: «Η ρξήζε ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ – αληηιήςεηο θαζεγεηώλ». Σαο 

παξαθαιώ λα βνεζήζεηε ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ αθνινπζεί. Τν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη πξννξίδεηαη απζηεξά θαη κόλν γηα 

εξεπλεηηθή ρξήζε.  

Σαο επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο! 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1. Φύιν: 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

 

2. Ηιηθία  

18 -25 

26-35 

36-45 

46-55 

>55 

 

3. Υξόληα ππεξεζίαο  

0-5 

6-10 

11-15 
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16-20 

>20 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ 

εθπαίδεπζεο  

Ναη  

Όρη 

 

Β) Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ηερλεηή λνεκνζύλε 

 

1. Πόζν έληνλα ζπλδέεηε ηηο αθόινπζεο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο (1- θαζόινπ, 2- ιίγν, 3 – αξθεηά, 4- πνιύ, 5- πάξα πνιύ); 

Δθπξνζώπεζε γλώζεσλ  

 

Αλαδήηεζε 

 

ηαηηζηηθέο Μέζνδνη θαη Θεσξία Πηζαλνηήησλ  

 

Ηζηθή 
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Μεραληθή Μάζεζε 

 

Ρνκπνηηθή 

 

Αιγόξηζκνη 

 

Δπεμεξγαζία Φπζηθήο Γιώζζαο  

 

Αλαγλώξηζε κνηίβνπ 

 

ΑλάιπζεΓεδνκέλσλ 
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2. Έρεηε θάλεη ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαηά ηε δηδαζθαιία ζαο; 

Ορη. 

Ναη, ζηελ θαλνληθή ηάμε. 

Ναη, ζε εηδηθό ζεκηλάξην. 

Ναη, σο κέξνο εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Άιιν 

 

3. Θα ήζεια λα δσ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (1-θαζόινπ, 2-ιίγν, 3-αξθεηά, 4-πνιύ, 5-πάξα 

πνιύ); 

 

4. Θεσξείηε όηη ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί ε ηερλεηή λνεκνζύλε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ; 

Ναη 

Όρη 

Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε  

 

5. Όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (AI ) ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ, ζεσξώ ζεκαληηθό όινη νη καζεηέο (1- Καζόινπ, 2-ιίγν, 

3-αξθεηά, 4-πνιύ, 5-πάξα πνιύ): 
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Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο εζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο, εηδηθά ηηο πηζαλόηεηεο θαη ηνπο θηλδύλνπο.  

 

Να είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ηερληθνύο πεξηνξηζκνύο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 

Να κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο. 

 

Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ βηβιηνζήθεο AI (π.ρ. Tensorow, Scikit-Learn) ζηηο εξγαζίεο 

ηνπο.  

 

Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 

Να είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηώλ κεραληθήο κάζεζεο. 
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Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα Σερλεηήο Ννεκνζύλεο  

 

Να κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπζηήκαηα 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 

Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ πεξηπηώζεηο ρξήζεο γηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζην 

κάζεκα. 

 

 

Γ) Πηζαλνί θίλδπλνη από ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 

1. Αμηνινγείζηε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζεσξείηε πσο ελδέρεηαη λα έρεη ε είζνδνο ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (1-θαζόινπ, 2-ιίγν, 

3-αξθεηά, 4-πνιύ, 5-πάξα πνιύ); 

Ηζηθέο επηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 
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Πεξηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ από ζπζηήκαηα 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 

Σερληθνί πεξηνξηζκνί ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία .  

 

Κίλδπλνο απνθιεηζκνύ ησλ ςεθηαθά αλαιθάβεησλ καζεηώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 

Κίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

 

Μεραληθή κάζεζε ρσξίο νπζηαζηηθή θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο  
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Γ) Δκπόδηα θαη δπζθνιίεο 

 

1. Αμηνινγείζηε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα εκπόδηα πνπ αληηιακβάλεζηε θαηά ηε ρξήζε ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ; (1-θαζόινπ, 2-ιίγν, 

3-αξθεηά, 4-πνιύ, 5-πάξα πνιύ)  

Γελ ππάξρεη ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 

 

Τπάξρεη έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ.  

 

Γελ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θαιώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ.  

 

Τπάξρεη έιιεηςε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

 

Τπάξρεη ειάρηζηνο ή θαζόινπ ρξόλνο γηα λα ηελ ελζσκαηώζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο.  
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Δ) Πξνηάζεηο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο  

Αμηνινγείζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ώζηε ε ηερλεηή λνεκνζύλε λα έρεη ηα θαιύηεξα δπλαηά 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο; (1-θαζόιπ, 2-ιίγν, 3-αξθεηά, 

4-πνιύ, 5-πάξα πνιύ)  

 

Πξέπεη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ζηα ζρνιεία  

 

Πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό  

 

Πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζην κάζεκα αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο. 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο. 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηα πξνγξάκκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη 

εθηόο ησλ ζρνιηθώλ ηάμεσλ. 
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