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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το θεωρητικό υπόβαθρο των 

αρχών και της μεθοδολογίας της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και των θεωριών μάθησης 

που προσανατολίζονται στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, στις οποίες 

στηρίχτηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού με τίτλο «Οι 

Ανακαλύψεις των Νέων Xωρών», προορισμένου για τη διδασκαλία της αντίστοιχης 

ενότητας στο μάθημα «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565-1815)» της 

Β’ Λυκείου. Το Εκπαιδευτικό Υλικό με πυλώνα τις αρχές της διδακτικής της Ιστορίας και 

τις αρχές της γνωστικής θεωρίας της Πολυμεσικής Μάθησης εφάρμοσε στοιχεία των 

γνωστικών θεωριών και εστίασε στη διάδραση του εκπαιδευόμενου με το Υλικό 

προκειμένου να οικοδομηθεί η νέα γνώση στο πλαίσιο ενός πολυμεσικού εξ αποστάσεως 

περιβάλλοντος που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος μικτής 

μάθησης (blended learning). Το ΕΥ αποτιμήθηκε σε επίπεδο διαμορφωτικής αξιολόγησης 

στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας ποιοτικής έρευνας που συνέλεξε και επεξεργάστηκε δεδομένα 

με απαντήσεις ανοιχτού τύπου από αντίστοιχα ερωτηματολόγια από τρεις διαφορετικές 

πληθυσμιακές ομάδες (ομότιμους της ΕξΑΕ, εκπαιδευτικούς φιλολόγους και μαθητές). Το 

ΕΥ κρίθηκε ότι ανταποκρίνεται στις αρχές της ΕΞΑΕ και της θεωρίας της Πολυμεσικής 

Μάθησης και είναι αρεστό, εύκολο στη χρήση, επαρκές και τεκμηριωμένο και σύμφωνο με 

τους στόχους του ΠΣ για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο. Οι μαθητές εξέφρασαν θετική 

στάση απέναντι στο ίδιο το ΕΥ και την πιθανή χρήση του είτε αυτόνομα, είτε 

συμπληρωματικά μέσα στην τάξη, ενώ είδαν θετικά τη χρήση αντίστοιχων ΕΥ σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί, αντίστοιχα, βρήκαν θετικά στοιχεία στον τρόπο 

δημιουργίας του ΕΥ και δήλωσαν θετικοί στην υλοποίηση διδασκαλιών με το συγκεκριμένο 

ΕΥ τόσο αυτόνομα, όσο κυρίως σε επίπεδο μικτής μάθησης (blended learning), 

διατυπώνοντας όμως και ενστάσεις σχετικά με το πόσο είναι δυνατό να υπερκεραστούν οι 

αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις χρόνιες στρεβλώσεις που 

αφορούν τον χρόνο, την πίεση της ύλης και της αδιαφορίας των μαθητών του Λυκείου για 

την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στη σχολική τάξη. 

Λέξεις – Κλειδιά 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, διδακτική της Ιστορίας με ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό Υλικό για 

ΕξΑΕ 
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Abstract 

This thesis attempts to approach the theoretical background of the principles and 

methodology of Distance Education and the learning theories that are oriented towards the 

use of ICT in educational practice, on which the design and implementation of the 

Educational Material entitled "The Discoveries of the New World" was based, intended for 

the teaching of the corresponding unit in the course “History of the Medieval and Modern 

World (565-1815)” of the second class of Lyceum. The Educational Material, based on the 

principles of the didactics of History and the principles of the cognitive theory of 

Multimedia Learning, applied elements of the cognitive theories and focused on the 

interaction of the learner with the Material in order to build new knowledge in the context 

of a multimedia distance learning environment that could be applied in the context of a 

blended learning environment. The EY was assessed at the level of formative evaluation in 

the context of conducting a qualitative survey that collected and processed data with open-

ended responses from corresponding questionnaires from three different population groups 

(peers in the field of E-Learning, teacher educators and students).  

Τhe EM was judged to meet the principles of DE and the theory of Multimedia Learning 

and is likable, easy to use, adequate and documented and in line with the objectives of the 

Curriculum for the History Course in Lyceum. The students expressed a positive attitude 

towards the EM itself and its possible use either autonomously or complementary in the 

classroom, while they saw positively the use of such type of EM in other subjects. The 

teachers, respectively, found positive elements in the way of EM has been created and 

expressed positive judgements in the implementation of teachings with the specific EM 

autonomously and mainly with the method of blended learning. However, they also 

expressed objections about how possible it is to overindulge the weaknesses of the Greek 

educational system with the chronic distortions concerning time, the pressure of the material 

and the indifference of high school students to the educational process in the classroom. 
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ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΑΙΘ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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DE  Distance Education 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία φέρει τον τίτλο «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: Σχεδιασμός, 

υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης στην Ιστορία Β’ Λυκείου» και επιχειρεί να ερευνήσει τον τρόπο που μπορεί 

ένα Εκπαιδευτικό Υλικό σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης να συμβάλλει στη διδασκαλία μιας ενότητας του μαθήματος της Ιστορίας Β’ 

Λυκείου σε ένα περιβάλλον μικτής μάθησης (blended learning) σε σύγχρονο και 

ασύγχρονο περιβάλλον. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Υλικού που παρήχθη για τις 

ανάγκες μιας Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας, από ομότιμους ειδικούς ερευνητές της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς φιλολόγους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και μαθητές της Β’ τάξης Λυκείου, ενώ ως επιμέρους στόχοι προσδιορίστηκαν το κατά 

πόσο το Εκπαιδευτικό Υλικό ακολουθεί τις αρχές και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ, αν 

δημιουργήθηκε με βάση τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης και η αποτύπωση των 

απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών για το Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με τον 

σχεδιασμό του (παρουσίαση, ευχρηστία, επάρκεια, εκπαιδευτικοί στόχοι) και τον νέο 

τρόπο διδασκαλίας.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξυπηρέτησαν τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας 

ήταν: αν διέπεται το Εκπαιδευτικό Υλικό από τις αρχές και τη μεθοδολογία της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης, ποιες είναι οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό 

Υλικό και ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στον νέο 

τρόπο διδασκαλίας. 

 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας συνδυάστηκε χρονικά με την επικράτηση της 

πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία με τις συνεπακόλουθες συνέπειες σε 

κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τις προκλήσεις 

που η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει τις τελευταίες δεκαετίες για την εισαγωγή 
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και οργανική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία με παιδαγωγική 

στόχευση. 

Οι σχολικές χρονιές 2019-2020 & 2020-2021 δημιούργησαν ένα άνευ προηγουμένου 

ρεύμα συζητήσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την «απότομη» εισαγωγή της 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με 

διάφορα ερωτήματα να ανακύπτουν σχετικά με το τι είναι η ΕξΑΕ, πόσο συμβατή είναι με 

τους στόχους των μαθησιακών αντικειμένων, έτσι όπως περιγράφονται στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών της συμβατικής σχολικής εκπαίδευσης, κατά πόσο μπορεί να 

αντικαταστήσει η ΕξΑΕ την «τάξη» ως φυσικό χώρο και να επηρεάσει τους ρόλους των 

φορέων διδασκαλίας και μάθησης, διδασκόντων και διδασκομένων.  

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, η ομαλή επιστροφή στις φυσικές «τάξεις» για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές και η προσπάθεια επανένταξης σε μία μαθησιακή διαδικασία 

στο πρότυπο της συμβατικής παραδοσιακής διδασκαλίας απετέλεσε τον κυριότερο στόχο 

των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Ανέδειξε, παράλληλα, σε σημαντικό βαθμό και την 

ανάγκη κεφαλαιοποίησης σε μία στέρεη θεωρητική βάση προσανατολισμένη στους 

κανόνες και τις αρχές της ΕξΑΕ του έργου που επιχειρήθηκε τα τελευταία έτη από την 

εκπαιδευτική κοινότητα με την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας που αντλούνται από το 

πεδίο της ΕξΑΕ με τη διάσταση κυρίως της συμπληρωματικής Σχολικής ΕξΑΕ. 

Οι σημερινοί μαθητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Δευτεροβάθμιας αποτελούν 

εκπροσώπους της λεγόμενης «γενιάς Ζ», που προσδιορίζεται ως η γενιά των ανθρώπων 

που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1996 και το 2012, στην καθημερινή ζωή των οποίων η 

τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις άλλες προηγούμενες 

γενιές (Schwieger & Ladwig, 2018). 

Το να εκτιμήσει κανείς τη διαδικασία μάθησης είναι μία μετα-δεξιότητα που συμβαίνει 

πριν από την ίδια διαδικασία μάθησης και καθώς η γνώση στη σύγχρονη εποχή αφθονεί, η 

ταχεία αξιολόγηση της γνώσης είναι σημαντική, παράλληλα με την ανάγκη για τη 

διαχείριση της ολοένα και αυξανόμενης πληροφορίας· οπότε αναδεικνύεται σε σημαντική 

δεξιότητα η ικανότητα της σύνθεσης και της αναγνώρισης συνδέσεων και μοτίβων 

(Siemens, 2005). 

Η Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται 

σε μία κατεύθυνση ποιοτικής εκπαίδευσης χάρη στις δυνατότητες που παρέχει για την 
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αξιοποίηση ποικίλων μέσων εκπαίδευσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός 

πλουραλισμού αρχών μάθησης και διδασκαλίας (Αργυρίου & Κουτσούμπα, 2016). 

 

Η παρούσα εργασία με τα αποτελέσματά της επιδιώκει να συμβάλλει στο ευρύτερο πεδίο 

της παραγωγής και εφαρμογής Εκπαιδευτικού Υλικού Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που 

προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σε σχολικό περιβάλλον 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνδράμοντας στη σταδιακή ενσωμάτωση διδακτικής 

κουλτούρας, βασισμένης στις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και στις Νέες 

Τεχνολογίες, στα ισχύοντα ή και μελλοντικά Προγράμματα Σπουδών.  

 

Η εργασία δομείται σε 8 Κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1, όπου 

παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τον σκοπό και την προβληματική της 

έρευνας, το Κεφάλαιο 2, όπου προσεγγίζεται η έννοια της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 

το Κεφάλαιο 3, όπου γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης και τους τρόπους χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία, το Κεφάλαιο 4, όπου γίνεται λόγος για την Ιστορία ως μαθησιακό 

αντικείμενο, το Κεφάλαιο 5, όπου θίγονται στοιχεία για το Εκπαιδευτικό Υλικό στην 

ΕξΑΕ, το Κεφάλαιο 6, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το συγκεκριμένο ΕΥ που παρήχθη 

για τις ανάγκες της έρευνας, το Κεφάλαιο 7 που περιλαμβάνει αναλυτικά τη μεθοδολογία 

έρευνας που εφαρμόστηκε και το Κεφάλαιο 8 με την παρουσίαση και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

 

1.1 Ιστορία και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Η διδασκαλία της Ιστορίας στο πλαίσιο ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος 

αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο συζήτησης σχετικά με το περιεχόμενο, τη στόχευση και τις 

μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου, όπως αναφέρει η Βούρη (2006:35), 

να προσφερθεί στους εκπαιδευόμενους μια έγκυρη επιστημονικά ιστορική γνώση που 

τεκμηριώνεται με κριτήρια της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, δημοκρατική και 

πολυφωνική που αποδυναμώνει τη μονολιθική εθνοκεντρική οπτική και ενισχύει την 

πολυδιάστατη προσέγγιση των ανθρώπινων κοινωνιών στο παρελθόν με πρωταρχικό σκοπό 

την πλήρη και ορθή πληροφόρηση των μαθητών, την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης 

και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.  
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Ο Μαυροσκούφης (2002) αναφέρει τους βασικούς άξονες που διέπουν τη διδασκαλία της 

Ιστορίας, όπως έχουν προκύψει από τις δράσεις διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και 

ενώσεων. Κάποιοι από αυτούς είναι:  

• Η δυσκολία συναίνεσης για το περιεχόμενο του μαθήματος  

• Οι διαφορετικές ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων που καμιά δεν 

νομιμοποιείται εκ των προτέρων 

• Η μελέτη των γεγονότων μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που γεννήθηκαν 

• Η αντιμετώπιση με καχυποψία περιεχομένων που στοχεύουν σε άκριτη εμπέδωση 

στάσεων και αξιών και όχι σε καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

εγκυρότητα και την ερμηνεία της ανθρώπινης δράσης 

•  Το υλικό της Ιστορίας και οι μέθοδοι επεξεργασίας δε θα πρέπει να ενθαρρύνουν 

όψεις στερεοτυπικές και απλοϊκές για τον κόσμο 

• Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους τρόπους διδασκαλίας και εξέτασης του 

μαθήματος 

• Η ανάγκη αναγνώρισης της σημασίας της σύγχρονης ιστορίας και το ενδιαφέρον 

των μαθητών 

• Η προσεχτική αναζήτηση αναλογιών και η επισήμανση των διαφορών ανάμεσα 

στο παρελθόν και το παρόν 

• Η πολύπλευρη μελέτη των όψεων της ανθρώπινης δράσης (πολιτικής, 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, γεωγραφικής, εθνολογικής κτλ.) 

συνδυαστικά και με άλλες επιστήμες 

• Η διδασκαλία της Ιστορίας δεν πρέπει να σχετίζεται με την ιδεολογική χρήση της 

και την άκριτη απομνημόνευση αλλά με την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, τη 

συνεργατική και ενεργητική μάθηση 

Η Κουλούρη (1998) εξηγεί ότι η Ιστορία δεν μπορεί να μεταφέρεται στη σχολική τάξη ως 

ιστορική γνώση προορισμένη για πανεπιστημιακές αίθουσες αλλά είναι απαραίτητο να 

αναδιαμορφώνεται, βασισμένη στις παιδαγωγικές και γνωστικές θεωρίες που της δίνουν 

τον χαρακτήρα μιας πειθαρχημένης διανοητικής πράξης που σχετίζεται βέβαια με την 

επιστήμη της ιστορίας αλλά την ίδια ώρα ακολουθεί μία αυτόνομη πορεία. 
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Ο Κόκκινος (1998) παραθέτει τις ερευνητικές διαπιστώσεις του Βρετανού Martin Booth ο 

οποίος κατέδειξε ότι είναι δυνατή η διαμόρφωση ενεργής ιστορικής σκέψης σε μαθητές 

ηλικίας 11 ετών εφόσον α) εξασφαλιστούν η επικοινωνιακή λειτουργία της γνώσης, η 

κατασκευή ερμηνευτικών υποθέσεων και η υποβολή ανοιχτών ερωτημάτων μέσα σε μία 

τάξη που θα έχει χαρακτήρα επιστημονικής κοινότητας β) η διαμόρφωση σφαιρικής 

ιστορικής κουλτούρας μέσα από τη διανοητική επεξεργασία ιστορικού υλικού και η 

ικανότητα χειρισμού των ιστορικών εννοιών είναι τα εργαλεία για την ιστορική 

κατανόηση και τον έλεγχο της κατάκτησης της γνώσης γ) το διδακτικό υλικό δεν έχει 

αποκλειστικά γλωσσικό και αφηρημένο χαρακτήρα αλλά είναι τέτοιας μορφής, με τέτοιες 

αναπαραστάσεις (οπτικές και εικαστικές) που θα κινητοποιούν τη φαντασία και θα 

οδηγούν στην ιστορική ενσυναίσθηση. 

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ σε μορφή ασύγχρονη, σύγχρονη, μικτή- 

συνδυαστική μπορεί να αναδείξει την παιδαγωγική διάσταση της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

μέσα στο πλαίσιο περιβαλλόντων μάθησης που ενισχύουν την οικοδόμηση της γνώσης 

από απόσταση (Αναστασιάδης, 2014) και μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο τρόπο για την 

αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας του μαθήματος βασισμένου στην 

αναπαραγωγή ιστορικών πληροφοριών σε ένα πιο διερευνητικό και ανακαλυπτικό 

μοντέλο διδασκαλίας που θα επιδιώκει την αντικατάσταση της αναμετάδοσης της 

πληροφορίας με την αναζήτησή της (Ρεπούση & Τσιβάς, 1999). 

 

1.2 Θέμα - Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα  

Θέμα της παρούσας έρευνας ήταν ο σχεδιασμός με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η υλοποίηση και η αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

βασισμένου στο μάθημα της Ιστορίας του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565-

1815) Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αποτιμηθεί Εκπαιδευτικό Υλικό με τίτλο «Οι 

Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών» που σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία 

της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας στο μάθημα 

της Ιστορίας του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565-1815) Γενικής Παιδείας της 

Β’ Λυκείου.  
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Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την αποτίμηση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού ήταν τα εξής:  

1ο ερευνητικό ερώτημα: Διέπεται το Εκπαιδευτικό Υλικό από τις αρχές και τη 

μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης;  

2ο ερευνητικό ερώτημα: Έχει δημιουργηθεί το Εκπαιδευτικό Υλικό σύμφωνα με τις αρχές 

της Πολυμεσικής Μάθησης;  

3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο 

συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό;  

4ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών απέναντι στο συγκεκριμένο 

Εκπαιδευτικό Υλικό; 

5ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών απέναντι στον νέο τρόπο 

διδασκαλίας; 

6ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον νέο 

τρόπο διδασκαλίας; 

1.3 Δομή της εργασίας 

Η εργασία δομείται σε 8 κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: 

• Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν στην 

αφετηρία της εργασίας και τα βασικά δομικά μέρη της. 

• Στο δεύτερο Κεφάλαιο επιχειρείται μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση η 

παρουσίαση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης με τις διαστάσεις που αυτή και οι συμμετέχοντες αποκτούν στον χώρο 

της σχολικής εκπαίδευσης. 

• Στο τρίτο Κεφάλαιο αναπτύσσονται θεωρίες μάθησης που σχετίζονται με τη χρήση 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και την εφαρμογή τους στην 

εκπαιδευτική πράξη και γίνεται μνεία στην έννοια της μικτής μάθησης (blended 

learning) και της διαδραστικής μάθησης (interactive learning). 

• Στο τέταρτο Κεφάλαιο προσεγγίζονται ζητήματα που αφορούν τη διδακτική της 

Ιστορίας σε συνδυασμό με τη χρήση των ΤΠΕ και τις στάσεις μαθητών και 

εκπαιδευτικών απέναντι στην Ιστορία ως μαθησιακό αντικείμενο. 
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• Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που στηρίζουν τη δημιουργία 

Εκπαιδευτικού Υλικού σε περιβάλλον πολυμεσικής μάθησης και ΕξΑΕ και ο τρόπος 

με τον οποίο αξιολογούνται αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Υλικά. 

• Στο έκτο Κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού 

Υλικού που σχεδιάστηκε για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας με αναφορά στις 

παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους που εξυπηρετεί, στα ψηφιακά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και σε παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την εφαρμογή των 

παιδαγωγικών αρχών που το διέπουν. 

• Στο έβδομο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία και ο τρόπος 

διεξαγωγής της έρευνας και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία 

των δεδομένων. 

• Στο όγδοο Κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και επιχειρείται μία συζήτηση γύρω από 

αυτά σε συνδυασμό με τη διατύπωση προτάσεων για μελλοντική έρευνα. 

1.4 Σύνοψη 

Στο πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας αναπτύχθηκαν τα βασικά εισαγωγικά στοιχεία που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθούν τα επόμενα κεφάλαια, όπως η 

προβληματική που στήριξε τη διεξαγωγή της έρευνας και την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας, ο βασικός σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρηθεί να 

απαντηθούν καθώς και η δομή της εργασίας.  
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2. Η έννοια της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

2.1 Εισαγωγή 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα επιχειρηθεί μία εννοιολογική οριοθέτηση 

του πεδίου της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και των επιμέρους διαστάσεων που αφορούν 

τον ορισμό και το θεωρητικό πεδίο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την έννοια της 

πολυμορφικότητας που χαρακτηρίζει σύμφωνα με τους ερευνητές την ΕξΑΕ. Θα 

επιχειρηθεί μία προσέγγιση της Σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης καθώς και των 

διαστάσεων που έλαβε η Σχολική ΕξΑΕ σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Τέλος θα γίνει 

αναφορά στη σημασία και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε περιβάλλοντα Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και θα επιχειρηθεί μία παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

εκπροσώπων της «γενιάς Ζ», οι οποίοι αποτέλεσαν την τελευταία δεκαετία τον πληθυσμό 

που ήρθε πιο κοντά σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και 

που θα συνεχίσει να εμπλέκεται σε αντίστοιχες διαδικασίες διά βίου μάθησης.  

2.2 Ορισμός 

Ένας από τους βασικούς θεωρητικούς μελετητές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ο  

Desmond Keegan, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 1980 με τίτλο “On defining distance 

education” (Ορίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση), αναλύοντας τους ορισμούς που 

μέχρι τότε οι θεωρητικοί του πεδίου είχαν επιχειρήσει για τη διασάφηση του όρου, κατέληξε 

ότι η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

• απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο 

• παρεμβολή του εκπαιδευτικού οργανισμού στη μαθησιακή διαδικασία 

• χρήση τεχνικών μέσων για τη μεταφορά του περιεχομένου της εκπαίδευσης 

• εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας ώστε ο διδασκόμενος να επωφελείται 

και/ή ακόμα και από τον άμεσο και ζωντανό διάλογο 

• δυνατότητα συναντήσεων σε περιστασιακή βάση για διδακτικούς και 

κοινωνικούς σκοπούς 

• βιομηχανοποιημένη μορφή εκπαίδευσης (Keegan, 2000) 
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Η απόσταση αποτελεί βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί αυτήν την μορφή εκπαίδευσης από 

την παραδοσιακή συμβατική εκπαίδευση, η οποία λαμβάνει χώρα σε μία αίθουσα 

διδασκαλίας με τον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο 

(Αναστασιάδης, 2014). Ο Keegan (1986) τονίζει ότι, καθώς το θεμελιώδες στοιχείο της 

απόστασης ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο έχει διαφορετικά επίπεδα και 

μπορεί να ποικίλει σημαντικά, η διατύπωση που φαίνεται ότι περιγράφει καλύτερα την 

έννοια της «απόστασης» για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι «απόσταση που χωρίζει 

τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο σε σχεδόν σταθερή βάση καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας».  

Ο Λιοναράκης (2006) αναφέρει ότι ο όρος «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1970 και επισημοποιήθηκε το 1982 

από το Διεθνές Συμβούλιο για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η ΕξΑΕ 

σύμφωνα με τον Αναστασιάδη (2004) αποτελεί μια θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης 

όπου οι εκπαιδευόμενοι είναι χωρισμένοι από τον εκπαιδευτικό και τα διαλογικά 

συστήματα τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν εκπαιδευόμενους, 

διδακτικό υλικό και εκπαιδευτές. Διερευνώντας την παιδαγωγική διάσταση της ΕξΑΕ, ο 

Λιοναράκης (2001) επισημαίνει ότι η ΕξΑΕ «διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να 

μαθαίνει μόνος του και να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης και 

γνώσης».  

Από τον Λιοναράκη (2005) έχει δοθεί μια έντονα παιδαγωγική διάσταση στην ΕξΑΕ 

θεωρώντας ότι «η ΕξΑΕ διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του 

και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης» που 

θέτει ρητά το θέμα της αυτορρύθμισης του μαθητευόμενου. Ο μαθητευόμενος 

επεξεργάζεται, μελετά και μαθαίνει από το εκπαιδευτικό υλικό, δεχόμενος την παράλληλη 

υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Σοφός & Kron, 2010). 

Επιπρόσθετα, στην ΕξΑΕ αποδίδεται η έννοια της πολυμορφικότητας και της ευελιξίας ως 

προστιθέμενες αξίες που παρέχουν νέες διαστάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Lionarakis, 2008; Fragaki & Lionarakis, 2011; Τσιτλακίδου & Μανούσου, 2013). 
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2.2 Η έννοια της πολυμορφικότητας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Όπως έχει γίνει εύλογα κατανοητό η «απόσταση» αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην 

ΕξΑΕ και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο και τα μέσα που εφαρμόζονται για την 

επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας. Ο Λιοναράκης (2001) εξηγεί ότι η έννοια της 

«φυσικής» απόστασης δεν αποτελεί πια εμπόδιο καθώς έχει εκμηδενιστεί και δεν καθορίζει 

τον βαθμό ποιότητας της εκπαίδευσης. Αντίθετα, η έννοια της απόστασης εμπλουτίζεται 

και μεταμορφώνεται σε μια μορφή ποιοτικής εκπαίδευσης χάρη στα ποικίλα μέσα 

εκπαίδευσης και επικοινωνίας και στον πλουραλισμό των αρχών μάθησης και διδασκαλίας. 

Υπό αυτό το πρίσμα προκύπτει η πολυμορφικότητα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

Η πολυμορφικότητα αφορά τις πολλαπλές δυνατότητες για επιλογές και προσαρμογές που 

διαθέτει η ΕξΑΕ προκειμένου να αποτελέσει μια διαδικασία εκπαίδευσης με περιεχόμενο 

όμοιο με αυτό μιας τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης οποιουδήποτε τύπου και μορφής 

(Λιοναράκης, 2006). Όταν η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση επιτυγχάνει να συνδυάσει την 

εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού προσανατολισμένου στη μάθηση και τη διδασκαλία με 

μέσα ποιοτικά «τότε διαφοροποιείται», σύμφωνα με τον Lionarakis (1998), «και δύναται να  

καλείται πολυμορφική εκπαίδευση. Έτσι ο όρος «πολυμορφική εκπαίδευση» αποκτά μια 

ιδιαίτερη αξία και υποδηλώνει την ποιοτική εκπαίδευση που λειτουργεί με αρχές μάθησης και 

διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον».  

Σχετικά με τα μέσα που εμπλέκονται στη διαδικασία επικοινωνίας και πρόσληψης της 

πληροφορίας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ο Lionarakis (1998) τονίζει ότι υπάρχει 

απόλυτη ελευθερία επιλογών προσδίδοντας σε αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης τη διάσταση 

ενός αυτόνομου επιστημονικού πεδίου έρευνας που άπτεται στον χώρο των επιστημών 

αγωγής.  

Σύμφωνα με την αρχή της πολυμορφικότητας πρωταρχικό ρόλο δίνεται στο «μέσο» όχι ως 

αυτοσκοπός – «το μέσον για το μέσον», αλλά ως εργαλείο μετάδοσης και επεξεργασίας της 

γνώσης.  (Lionarakis, 1998). Ο Lionarakis (1998) συνεχίζει προσθέτοντας τον όρο 

«πολυλειτουργικότητα» θέλοντας να επισημάνει τη δυνατότητα που έχουν οι 

εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές να κινούνται ευέλικτα και να υιοθετούν εύχρηστα 

μαθησιακά εργαλεία που υπηρετούν μια ευέλικτη διδασκαλία και μάθηση. 
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2.3 Η έννοια της σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Η έννοια της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδίδεται στη διεθνή βιβλιογραφία με 

ποικίλους όρους όπως “Distance learning”, “Electronic learning”, “On line learning”, 

“Mobile learning”, “Hybrid learning”, “Virtual learning”, “Virtual schools”, “Cyber 

schools”, “Homeschooling”, γεγονός που μαρτυρά τη στενή σχέση και την άμεση επιρροή 

που έχει στη διαμόρφωση και εξέλιξή της η πρόοδος της τεχνολογίας (Μιμίνου & Σπανακά, 

2013). 

Τρεις είναι οι μορφές της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις Μιμίνου 

& Σπανακά (2013) α) η Αυτοδύναμη σχολική ΕξΑΕ που λειτουργεί με ταυτόσημο τρόπο 

όπως η συμβατική εκπαίδευση παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών μέσω 

διαδικτύου και σύγχρονων τηλεσυναντήσεων ή ασύγχρονης επικοινωνίας β) η 

Συμπληρωματική σχολική ΕξΑΕ που λειτουργεί ενισχυτικά και παράλληλα με τη 

συμβατική εκπαίδευση, αντλεί όμως και εφαρμόζει μεθόδους από την Αυτοδύναμη σχολική 

ΕξΑΕ γ) η Μεικτή/ Πολυμορφική /Συνδυαστική εκπαίδευση που επιχειρεί μία πιο δυναμική 

και ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ συμβατικών τρόπων μάθησης και εξ αποστάσεως 

διαδικτυακών μορφών εκπαίδευσης.  

Αξιοσημείωτη είναι η τάση ανάπτυξης της σχολικής ΕξΑΕ τα τελευταία χρόνια που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε συνδυασμό με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν τη μείωση ή/και την κατάργηση της απόστασης και 

την ενσωμάτωση απομονωμένων περιοχών με στόχο «μία εξατομικευμένη, ευέλικτη και 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία και εν τέλει μάθηση» (Μιμίνου & Σπανακά, 2013, 

σ.81). 

Πιο αναλυτικά, με την έννοια συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση νοείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία που συμπληρώνει το παραδοσιακό συμβατικό σύστημα 

εκπαίδευσης σε μία προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών σε θεματικά πεδία 

και αντικείμενα που έχει ελλείψεις και αδυνατούν να καλύψουν (Παπαφιλίππου, Τσιάτσος, 

Μανούσου, Λιοναράκης, 2016). Αντίστοιχα η Βασάλα (2005) σημειώνει ότι η 

συμπληρωματική σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εξυπηρετεί ανάγκες μαθητών που 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα ή εμφανίζουν ελλείψεις και κενά σε 

ορισμένες ενότητες τα οποία μπορούν να καλύψουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

σχολικά δίκτυα τοπικά, εθνικά ή διεθνή βασισμένα σε ένα κοινό θεματικό πεδίο, ενώ οι 
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Μιμίνου & Σπανακά (2013) αναφέρουν ότι η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορεί να αφορά, είτε στην παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων για συγκεκριμένους 

λόγους, είτε σε συνεργασίες σχολείων μέσα από τα σχολικά δίκτυα, με σκοπό την 

ολοκλήρωση κάποιων εργασιών και τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις διαφόρων 

μαθησιακών αντικειμένων. 

Οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχολικής ΕξΑΕ είναι ενταγμένοι στο 

συμβατικό σχολείο και παρακολουθούν τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

αλλά ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν από 

απόσταση σειρές μαθημάτων που απουσιάζουν παντελώς από τα ΑΠΣ ή παρέχονται 

πλημμελώς (Αναστασιάδης, 2017). 

 
2.3.1 Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε καιρό πανδημίας 

Τα τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, οι φορείς της 

εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις για τον τρόπο 

συνέχισης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό 

επηρέασαν τον χώρο της εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι σχεδόν το 80% του παγκόσμιου 

μαθητικού πληθυσμού βρέθηκε αντιμέτωπο με περιοριστικά μέτρα σε 138 χώρες 

(Αναστασιάδης, Κωτσίδης & Συννεφάκης, 2021). 

Η νέα πραγματικότητα που υπαγορεύθηκε στην εκπαίδευση από την ανάγκη της 

αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, οδήγησε στη λήψη περιοριστικών μέτρων και 

στη χώρα μας, με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά, την 

περίοδο Μάρτιου – Ιουνίου 2020 (σχολικό έτος 2019-2020), να εκδίδει την 

ΚΥΑ/Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 σύμφωνα με την οποία αναστελλόταν προσωρινά η 

λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ακολούθησε διαδοχικά παράταση της αναστολής 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων (ΚΥΑΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2020-ΦΕΚ 956/τ.Β'/21-03-

2020) κατά τη διάρκεια των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπηκε. Σύμφωνα με 

τον Αναστασιάδη (2020), υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες που δυσχέραναν τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας οργανωμένης σε κεντρικό επίπεδο Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης προκειμένου να συνεχιστεί η μαθησιακή διαδικασία. Έτσι αρχικά η έμφαση 

δόθηκε σε περιβάλλοντα ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως μάθησης με παράλληλη 

προσπάθεια για τεχνολογική κυρίως υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 καθιερώθηκε η παροχή σύγχρονης Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας σύμφωνα με τη με αριθ. 

120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 

2020-2021» (Β’ 3882), που προέβλεπε ότι «Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού 

έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

οι  σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται 

να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να  

παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία» ενώ καθορίζονταν 

και ειδικότερα στοιχεία για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα υλοποιούνταν η 

σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

Ο Αναστασιάδης (2020) εντοπίζει ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της δεύτερης περιόδου 

εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρεται στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και των ασύγχρονων 

περιβαλλόντων μάθησης (e-class, e-me) καθώς και στην τεχνολογική πρόσβαση σε 

περιβάλλον σύγχρονης ΕξΑΕ (πλατφόρμα Webex) για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτό 

που κυρίως επισημαίνει ο Αναστασιάδης (2020), ανάμεσα στις άλλες δυσλειτουργίες, 

είναι ότι η διάσταση που πήρε η ΕξΑΕ στην ελληνική πραγματικότητα ήταν κατά κύριο 

λόγο τεχνολογική με ανύπαρκτο παιδαγωγικό πλαίσιο που θα στήριζε μια ουσιαστική και 

τελικά αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Ο όρος «σχολειοποίηση της σύγχρονης 

ΕξΑΕ» που υιοθέτησε ο Αναστασιάδης (2020) περιγράφει ακριβώς αυτή την 

άκριτη/μηχανιστική μεταφορά του ωρολόγιου σχολικού προγράμματος σε περιβάλλον 

σχολικής ΕξΑΕ, που ελέγχεται για στείρα μεταφορά πληροφορίας σε περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης, χαμηλή αλληλεπίδραση μαθητών και εκπαιδευτικών, τη λεγόμενη 

«μαύρη οθόνη». 

Είναι γεγονός ότι η μάθηση από το/στο σπίτι αποτέλεσε για πολλές χώρες τη λύση για την 

αποφυγή της διάδοσης του Covid-19 σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό (Kustyarini, Utami & 

Koesmijati, 2020). 

Οι Gabriel et al. (2021) έθεσαν τον προβληματισμό σχετικά με τις δυνατότητες της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι συνθήκες πανδημίας τα 
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τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς οι ικανότητες των 

εκπαιδευτικών συστημάτων για να εφαρμόσουν Εξ Αποστάσεως διδασκαλία ήταν συχνά 

περιορισμένες και με ελλείψεις, παράλληλα με τις προκλήσεις της προσβασιμότητας. 

Η επείγουσα μεταφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

όλων των βαθμίδων σε ηλεκτρονικά Εξ Αποστάσεως περιβάλλοντα, ως απότοκο της 

πανδημίας Covid-19, μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους, καθώς η ανοιχτή 

εκπαίδευση (open- access learning) απαιτεί μια πολύ καλά οργανωμένη διαδικασία που 

μπορεί να υστερήσει σε ποιότητα όταν οργανώνεται και προσφέρεται μέσα σε 

«εκβιαστικές» συνθήκες (Bonk et al., 2020). Οι Hodges et al. (2020) κάνουν λόγο για 

«Εκπαίδευση  από απόσταση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» (Emergency Remote 

Teaching) την οποία προσδιορίζουν ως μια παροδική αλλαγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς εξαιτίας συνθηκών κρίσεων, που 

όμως δεν έχει σχέση με την έννοια της αποτελεσματικής καλά οργανωμένης και σε 

παιδαγωγικές βάσεις πλαισιοθετημένης ηλεκτρονικής μάθησης (on-line learning). Αυτή, 

σύμφωνα με τον Αναστασιάδη (2020), παρέχει ένα πλαίσιο που σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μπορεί να εξασφαλίζει πρόσβαση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο σε 

καθοδηγητικό και υποστηρικτικό υλικό για όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και γονείς). 

2.4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης που εφαρμόζουν τη 

χρήση τεχνολογικών μέσων είτε πρόκειται για διά ζώσης ή εξ αποστάσεως διδασκαλίες 

χρειάζεται να εστιάσουν σε νέα δεδομένα, καθώς οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας που 

μεταφέρουν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες βασισμένες στην κατά μέτωπο διάλεξη 

φαίνεται να υστερούν σε αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη μαθησιακή επικοινωνία που 

διαμεσολαβείται από την τεχνολογία (Shaikh & Khoja, 2012).  

Σύμφωνα με τους Schlosser & Anderson (1994) οι εκπαιδευτικοί όταν εφαρμόζουν Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες όπως οι παρακάτω:  

• να αντιληφθούν τη φύση και τις παιδαγωγικές αρχές της ΕξΑΕ 

• να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων από απόσταση 
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• να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδραστικά μαθήματα με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας 

• να προσαρμόζουν παιδαγωγικές στρατηγικές για την παροχή εκπαίδευσης από 

απόσταση 

• να οργανώνουν εκπαιδευτικούς πόρους σε μορφή κατάλληλη για ΕξΑΕ 

• να εξασκούνται σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

• να εμπλέκονται στην οργάνωση, τον συμμετοχικό προγραμματισμό και τη λήψη 

αποφάσεων 

• να αξιολογούν τις επιδόσεις, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών από 

απόσταση 

• να αντιμετωπίζουν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων 

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη 

ενός εκπαιδευτικού που φροντίζει, νοιάζεται, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, είναι 

εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και χρησιμοποιεί τα μέσα δημιουργικά διατηρώντας σε 

υψηλό βαθμό τη διάδραση με τους μαθητές (Sherry, 1995). 

Οι McGhee & Kozma (2001) υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να υπηρετήσει 

πολλαπλούς ρόλους όπως του εκπαιδευτικού σχεδιαστή, του προγυμναστή, του συνεργάτη, 

του συντονιστή ομάδας, του συμβούλου και του αξιολογητή. Βασικός είναι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού σχεδιαστή (instructional designer) που επιφορτίζεται με τον σχεδιασμό 

μεθόδων και μαθησιακών δραστηριοτήτων που πετυχαίνουν να εντάξουν αποτελεσματικά 

τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αξιοποιεί τις πηγές, κάνει επιλογή, σχεδιάζει τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες και καθοδηγεί τους μαθητές του στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προσφέροντάς 

τους στήριξη στη χρήση ψηφιακών εργαλείων (Ευμορφοπούλου & Λιοναράκης, 2015).  

Οι Ευμορφοπούλου & Λιοναράκης (2015) εξηγούν σε πρακτικό επίπεδο τι περιλαμβάνει ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού σε περιβάλλοντα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σημειώνοντας ότι 

απαιτείται ο εκπαιδευτικός να σχεδιάζει και να οργανώνει το Πρόγραμμα Σπουδών, τις 

μαθησιακές δραστηριότητες και το πλαίσιο αξιολόγησης, τόσο σε σύγχρονο όσο και σε 

ασύγχρονο επίπεδο. Ακόμα είναι απαραίτητο να καλλιεργεί αίσθημα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης στους εκπαιδευόμενους απέναντι στα ηλεκτρονικά μέσα και την κοινότητα 
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μάθησης που εξυπηρετεί την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων. Τέλος έχει υποχρέωση 

να παρέχει αναλυτικές και λεπτομερείς εξηγήσεις για τα κριτήρια αξιολόγησης μαζί με όλες 

τις κατευθυντήριες οδηγίες που είναι αναγκαίες. 

Ο Λιοναράκης  (2009) βλέπει στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και τρεις ακόμα ρόλους: α) 

του εμψυχωτή και καθοδηγητή που αναλαμβάνει να αναπτύξει την υπευθυνότητα του 

εκπαιδευόμενου προς τη μάθηση β) εκείνου που οργανώνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στον εκπαιδευόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό γ) του προσώπου που ανατροφοδοτεί τις 

εργασίες του εκπαιδευόμενου. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται στο να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης και να 

εμφυσήσει βασικές αξίες ζωής για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή, 

ανάμεσα στις οποίες και η συνετή αξιοποίηση των προόδων της τεχνολογίας και παρά την 

ταχεία εξέλιξη της τελευταίας και την ευκολία πρόσβασης σε μαθησιακές πηγές, ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού παραμένει καίριος στο να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα 

ανταποκριθούν στη διευκόλυνση της κατάκτησης να μπορούν και να εκτιμούν οι μαθητές 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων (Kustyarini, Utami, & Koesmijati, 2020). Οι 

παραπάνω ερευνητές σημειώνουν ότι ένας τέτοιος τρόπος για να συμβεί αυτό μπορεί να 

είναι η χρήση διαδραστικής πολυμεσικής διδασκαλίας σε περιβάλλοντα διαδικτυακής 

μάθησης.  

2.5. Η «γενιά Ζ» („Generation Z“) 

Με τον όρο «γενιά Z» ορίζονται ευρύτερα όσοι έχουν γεννηθεί ανάμεσα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 και στα τέλη του 2000, οι μεγαλύτεροι από τους οποίους σήμερα 

φοιτούν στα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αναφέρονται επίσης με τον όρο 

«Η γενιά της διαμοίρασης» (“The Sharing Generation”), η γενιά που είναι «Τεχνολογία όλη 

την ώρα» (“All Technology All the Time”) και «Γεννημένοι ψηφιακοί» (“Born Digital”) 

(Malat et al., 2015). 

Τα παιδιά της «γενιάς Ζ» μεγάλωσαν στην εποχή μετά την 9/11, σε καιρούς οικονομικής 

αστάθειας, πολιτικής πόλωσης και πολλών εξωτερικών πολεμικών συρράξεων. Υπήρξαν 

κατά κύριο λόγο καταναλωτές αρνητικών ερεθισμάτων, αφού σχεδόν κάθε παιδί αυτής της 

γενιάς έχει συνδυάσει μία διάσημη φιγούρα – είδωλο με κάποιας μορφής αποτυχία ή 

σκάνδαλο σε πλήρη δημοσιότητα, ενώ, από την άλλη, έχει γίνει μάρτυρας διεκδικήσεων 
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ισότητας όπως η ηγετική ανάδειξη ενός Αφροαμερικανού προέδρου ή η σταδιακή 

κατάρριψη έμφυλων στερεοτύπων (Talmon, 2019).  

Οι σημερινοί μαθητές ανήκουν στη λεγόμενη «γενιά Z» που δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση 

στη χρήση της τεχνολογίας ως μέσο εκπαίδευσης ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι προτιμά να 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως μέσο επικοινωνίας με τους άλλους παρά την κατά πρόσωπο 

επικοινωνία (Ma’unah et al., 2018). Οι νέοι αυτοί φαίνεται ότι προσαρμόζονται σε κάθε 

μαθησιακό περιβάλλον όπου έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους ως 

μέρος μιας αυτάρκους και αυτόνομης διαδικασίας μάθησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο 

μεγάλος βαθμός ανεξαρτησίας των μαθητών αυτών δεν εκτιμά την ύπαρξη της διάδρασης 

και της συνεργασίας (Malat et al., 2015). 

Για τη «γενιά Ζ» η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Talmon (2019) παραθέτει 

στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:   

• Τουλάχιστον το 75% των εκπροσώπων αυτής της γενιάς κατέχει δική του «έξυπνη» 

συσκευή την οποία χρησιμοποιεί πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια της ώρας.  

• Οι περισσότεροι ξοδεύουν τουλάχιστον 9 ώρες καθημερινά διαδρώντας με ψηφιακό 

υλικό.  

• Τα online βίντεο αποτελούν την πηγή πληροφόρησης, με το 95% να παρακολουθεί 

βίντεο στο Youtube. 

• Ένας μέσος εκπρόσωπος της «γενιάς Ζ» παρακολουθεί περίπου 70 βίντεο κατά μέσο 

όρο σε καθημερινή βάση, ενώ τουλάχιστον τα 2/3 καταφεύγουν σε online βίντεο για 

παροχή καθοδηγητικών οδηγιών. 

• Η «γενιά Ζ» δεν καταναλώνει μόνο υλικό αλλά παράγει. Πάνω από το μισό, τακτικά 

δημιουργούν το δικό τους online υλικό που σε σημαντικό βαθμό αναρτάται σε Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και πλατφόρμες τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. 

• Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν σημασία για τους εκπροσώπους της «γενιάς Ζ», 

καθώς υπολογίζεται ότι πολλοί περνούν πάνω από μία ώρα καθημερινά παίζοντας 

βιντεοπαιχνίδια.  

• Οι εκπρόσωποι της «γενιάς Ζ» προτιμούν τις ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας 

με τη συγγραφή γραπτών μηνυμάτων σε εφαρμογές επικοινωνίας και ΜΚΔ. 
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Οι μαθητές της «γενιάς Ζ» σύμφωνα με τους Fong et al. (2019) περιμένουν κατά παραγγελία 

(on demand) εύκολη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία, επιλέγοντας συχνά τις πηγές 

εκείνες που τους παρέχουν τις πληροφορίες με τη μορφή «μπουκιάς» (“bite-sized”). 

Επιπλέον επιθυμούν τη δυνατότητα να παρέχουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση σε 

πραγματικό χρόνο και βάζουν σε υψηλή θέση το προσωπικό στοιχείο σε επίπεδο σχέσεων, 

ακόμα και ανάμεσα σε ιδρύματα και θεσμικά όργανα (Talmon, 2019). 

Σχετικά με τις προτιμήσεις της «γενιάς Ζ» ως προς τη μάθηση, φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι 

αυτής της γενιάς τείνουν προς την πρακτική μάθηση, τη διευκολυντική μάθηση (facilitated 

learning), την ανεξάρτητη μελέτη, τη μελέτη κατά μόνας που οδηγεί σε ομαδικές εργασίες, 

τον προσωπικό ρυθμό εργασίας και τον αναστοχασμό ενώ παράλληλα απορρίπτουν τις 

άχρηστες πληροφορίες (“information dump”) και την αποκλειστικά ομαδική εργασία 

(“group work only”) (Ashcroft, 2021). Σύμφωνα με την Hope (2016), καθώς η «γενιά Ζ» 

είναι προσανατολισμένη στην έννοια της επίλυσης (solution oriented), η ιδέα της επίτευξης 

του κοινού καλού που λειτουργεί ως κίνητρο δράσης μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Η κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών της «γενιάς Ζ» και η σχέση τους με την 

τεχνολογία οδηγεί στον επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογιών που 

εφαρμόζονται σε επίπεδο ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης, κινητών εφαρμογών 

αλλά και επανακαθορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προορίζεται για τους 

εκπροσώπους αυτής της γενιάς (Ashcroft, 2021). 

2.6. Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο αυτό δόθηκε μία εννοιολογική οριοθέτηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

που αποτελεί το θεωρητικό πεδίο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία, προσεγγίστηκε 

η έννοια της πολυμορφικότητας της ΕξΑΕ, παρουσιάστηκε η διάσταση της Σχολικής ΕξΑΕ 

και ο τρόπος που οι συνθήκες πανδημίας Covid-19 την έφερε στο προσκήνιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τέλος επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην ΕξΑΕ και το προφίλ των εκπαιδευόμενων που ανήκουν στη λεγόμενη 

«γενιά Ζ».
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3. Θεωρίες μάθησης και τρόποι διδασκαλίας με τη χρήση 

ΤΠΕ 

3.1. Εισαγωγή  

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μία παρουσίαση βασικών θεωριών μάθησης και του 

τρόπου που σχετίζονται με τη χρήση και τον ρόλο των ΤΠΕ στην εφαρμογή μεθόδων 

διδασκαλίας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της Μικτής μάθησης  (blended learning)  και 

της Διαδραστικής μάθησης (interactive learning). 

3.2. Η θεωρία του συμπεριφορισμού 

Ο συμπεριφορισμός προσεγγίζει τη μάθηση ως μια διαδικασία αντίδρασης απέναντι σε ένα 

εξωτερικό ερέθισμα (S: ερέθισμα → R: αντίδραση). Το άτομο δίνει Απαντήσεις 

(εσωτερικές ή συμπεριφοράς) – Αντίδραση απέναντι σε (εξωγενή) Ερεθίσματα που 

φτάνουν σε αυτό και με την επανάληψη των συνδυασμών τύπου S-R οδηγείται στην 

υιοθέτηση νέων συμπεριφορών που συνιστούν την εξαρτημένη μάθηση (Foulin & 

Mouchon, 2001). Βασική θέση των συμπεριφοριστών (Pavlov, Watson, Thorndike, 

Guthrie) είναι η άποψη ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς και την απάλειψη της μη επιθυμητής (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Ο Skinner προχωρώντας στο θεωρητικό πεδίο του συμπεριφορισμού, μίλησε για τον ενεργό 

ρόλο του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης, καθώς ο ίδιος ορίζει τη σχέση ανάμεσα σε 

δύο γεγονότα, μία συμπεριφορά και μία αντίδραση, οπότε αν η συμπεριφορά προσφέρει 

ικανοποίηση θα επαναληφθεί, αλλιώς, θα εγκαταλειφθεί (Foulin & Mouchon, 2001). Υπό 

αυτήν την έννοια, η μάθηση δεν συντελείται παθητικά αλλά προϋποθέτει την ενεργή δράση 

του εκπαιδευόμενου, ενεργός συντελεστική μάθηση (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Η εφαρμογή συμπεριφοριστικών θεωριών στη μάθηση με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού λογισμικού που 

θα επιτρέπει την επανάληψη της ύλης, θα περιλαμβάνει ασκήσεις κλειστού τύπου με 

έμφαση στην ανάδειξη της σωστής ή της λανθασμένης απάντησης και θα επιδιώκει τη 

διόρθωση του λάθους μέσα από έναν μηχανισμό αξιολόγησης με νουθεσίες, αμοιβές και 

ποινές με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων του μαθητευόμενου (Καπραβέλου, 2011). 
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Οι Ράπτης & Ράπτη (2007) σημειώνουν ορισμένες θετικές όψεις από την εφαρμογή 

στοιχείων συμπεριφορισμού στη μάθηση με Η/Υ, όπως τη δυνατότητα του μαθητή να 

ακολουθήσει τον δικό του ρυθμό και να κάνει άφοβα λάθη σε μία διαδικασία δοκιμής και 

πλάνης. Οι όψεις αυτές συνδυάζονται ικανοποιητικά με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης που δίνει δυνατότητα αυτόνομης και αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στους 

μαθητευόμενους. 

3.3. Η θεωρία του εποικοδομισμού 

Στον αντίποδα της συμπεριφοριστικής προσέγγισης τίθεται ο εποικοδομισμός του Piaget, 

σύμφωνα με τον οποίο η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της κατάστασης των 

γνώσεων, που προκύπτει μέσα από τη συνεχή εξέλιξη των γνωστικών δομών που διαθέτει 

το άτομο και οι οποίες εξελίσσονται σταδιακά προς μία σκέψη όλο και πιο λογική (Foulin 

& Mouchon, 2001). 

Σε αυτήν την προσέγγιση, η μάθηση είναι μια κοινωνικογνωστική διαδικασία όπου η γνώση 

οικοδομείται με ενεργητικό τρόπο και ο άνθρωπος χτίζει, «οικοδομεί», τα νοήματα που 

βασίζονται σε υπάρχουσες εμπειρίες, όχι ως ένας παθητικός δέκτης ή ένας άγραφος χάρτης 

(Ράπτης & Ράπτη, 2007), αλλά μέσα από τη γνωστική σύγκρουση και τον μετασχηματισμό 

της υπάρχουσας γνώσης κατασκευάζει εκ νέου τα νοήματα, οργανώνει τις εμπειρίες και 

πειραματίζεται, ερμηνεύει τα δεδομένα και αναδομεί την αρχική διαισθητική του γνώση 

(Καπραβέλου, 2011). 

Η εποικοδομιστική θεώρηση της μάθησης βρίσκει εφαρμογή στη μάθηση με τη χρήση Η/Υ 

μέσα από την προσομοίωση φαινομένων και πραγματικών καταστάσεων, τη 

μοντελοποίηση προβλημάτων και την επίλυσή τους, τη δημιουργία γνωστικών 

«μικρόκοσμων» και ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2007), την 

κατασκευή ανοιχτών εκπαιδευτικών λογισμικών που συνυπολογίζουν τις παραστάσεις των 

μαθητών και επιτρέπουν σε αυτούς να εκφράζουν και να συνδέουν τις γνώσεις 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, & Πιντέλας, 2003). 

3.4. Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία 

Ο Ρώσος ψυχολόγος Lev Vygotsky συνδέει άρρηκτα τη νοητική ανάπτυξη με την 

ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή συντελείται, 

καθώς το άτομο, παράλληλα με τον νοητικό εξοπλισμό του, αναπτύσσει τη γνώση σε μια 
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διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαμεσολάβησης με τα κοινωνικά και πολιτισμικά 

εργαλεία, όπως είναι η γλώσσα, τα πρότυπα, τα πολιτιστικά σχήματα, οι σημαίνουσες 

έννοιες, που του επιτρέπουν όχι μόνο να νοηματοδοτήσει τα πράγματα αλλά του δίνουν τη 

δυνατότητα να διαλεχθεί με τις ίδιες τις νοητικές διεργασίες (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Έτσι 

πρωταρχικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου παίζει η κοινωνική αλληλεπίδραση 

μέσα στο περιβάλλον που ζει με τη γλώσσα να αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας 

και μάθησης (Μυσερλή, 2015). 

Ο Vygotsky διατύπωσε τη θεωρία για τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal 

development) που αναφέρεται στην απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης 

που επιτρέπει στο άτομο να επιλύσει ένα πρόβλημα αυτόνομα και στο επίπεδο όπου το 

άτομο είναι εν δυνάμει σε θέση να αναπτυχθεί επιλύοντας προβλήματα με την καθοδήγηση 

και συνεργασία έμπειρων ενηλίκων ή και συνομηλίκων (Vygotsky, 1978 όπ. αν. Wertsch, 

1984). Στη σκέψη του Vygotsky η διδασκαλία μπορεί να υποστηρίζει και να παρέχει 

ευκαιρίες αμφίδρομης αλληλοεπικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές ώστε να οδηγούνται σε 

πιο προχωρημένο επίπεδο γνώσεων (Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

Προς αυτήν την κατεύθυνση οι Ράπτης & Ράπτη (2007), επισημαίνουν ότι ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας για τη διαμεσολάβηση και αξιοποίηση των 

πολιτιστικών εργαλείων και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με τους παρακάτω τρόπους: 

• Ο υπολογιστής που αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό και διαλέγεται με τον 

εκπαιδευόμενο, του θέτει ερωτήσεις, αξιολογεί τις απαντήσεις και του δίνει γνώσεις, από 

τις απλές μέχρι ολοένα και πιο σύνθετες γνωστικο-κοινωνικές λειτουργίες με τη 

συνεχιζόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας. 

• Ο υπολογιστής ως συνεργάτης και υποστηρικτής της γνώσης, προσφέροντας από τη 

μια εργαλεία για τη γνωστική διαδικασία και από την άλλη βοήθεια για τη διαμεσολάβηση 

στον μετασχηματισμό των εμπειριών σε γνώσεις. 

• Ο υπολογιστής ως χώρος παιχνιδιού με την ανάπτυξη παιγνιωδών δραστηριοτήτων 

που παρέχονται σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον όπου παρέχονται αυθεντικά 

συνδετικά στοιχεία μάθησης (anchors), όπως εικονικοί χώροι δράσης, γνωστικής 

εξερεύνησης, επίλυσης προβλημάτων μαζί με ποικίλα εργαλεία για την προσπέλαση, όπως 

χάρτες, πηγές, εικόνες, κείμενα πληροφοριών, βίντεο, εικονικά εργαστήρια, μοντέλα 
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επίλυσης προβλημάτων, δραστηριότητες εικονικής πραγματικότητας, γνωστικά παιχνίδια 

κ.α. 

3.5. Προς νέες τάσεις 

Ο Siemens (2004) διαπιστώνει ότι οι υπάρχουσες θεωρίες μάθησης οι οποίες αποτελέσαν 

τις βασικές θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης, 

καθώς αναπτύχθηκαν σε εποχές που η επίδραση της τεχνολογίας στη διδασκαλία δεν ήταν 

σημαντική, δεν επαρκούν πλέον για να αποδώσουν τα νέα δεδομένα στην επίτευξη της 

μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Gonzalez (2004) ο χρόνος ζωής της γνώσης (knowledge life) αντιμετωπίζει 

προκλήσεις που οδηγούν στον δραματικό περιορισμό του. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος 

ημίσειας ζωής της γνώσης (half-life of knowledge), που αποτελεί τη χρονική καμπή από το 

σημείο που η γνώση αποκτιέται μέχρι το σημείο λήθης, συρρικνώνεται. Η ποσότητα 

γνώσεων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό οι 

οργανισμοί καλούνται να αναπτύξουν νέες μεθόδους διδασκαλίας. 

Ο Siemens (2004) προβαίνει σε ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με τις τάσεις που 

εμφανίζονται στο πεδίο της μάθησης: 

• Οι εκπαιδευόμενοι στη διάρκεια της ζωής τους θα ασχοληθούν με διαφορετικά, έως 

και άσχετα μεταξύ τους, πεδία δράσης. 

• Ο δίαυλος της απόκτησης γνώσης δε βασίζεται πια μόνο στη θεσμοθετημένη 

εκπαίδευση αλλά σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει με ανεπίσημο τρόπο, όπως μέσα από 

κοινότητες πρακτικής (communities of practice), προσωπικά δίκτυα και επίτευξη σχετικών 

δραστηριοτήτων. 

• Η μάθηση είναι μία συνεχής διαδικασία δια βίου που σχετίζεται με τον εργασιακό 

βίο.  

• Η τεχνολογία αλλάζει τα μυαλά, καθώς τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

καθορίζουν τον τρόπο σκέψης.  

• Η οργανωμένη εκπαίδευση και το άτομο είναι και οι δύο οργανισμοί μάθησης και 

μια θεωρία μάθησης είναι αναγκαία να εξηγεί τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο 

οργανισμούς. 
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• Πολλές από τις μαθησιακές διαδικασίες με τις οποίες ασχολούνταν οι παλαιότερες 

θεωρίες μάθησης μπορούν να αφεθούν ή να υποστηριχτούν από την τεχνολογία. 

• Η γνώση του «πώς» και του «γιατί» συμπληρώνεται τώρα από τη γνώση του «πού», 

δηλαδή από πού θα βρεθεί και θα αντληθεί η γνώση. 

3.6. Μικτή μάθηση (Blended-learning) 

Στα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους 

και εκπαιδευτικούς συμβαίνει ταυτόχρονα, στον ίδιο χώρο και κατά πρόσωπο, ενώ η 

διαμεσολαβημένη από την τεχνολογία εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αξιοποιήσει τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως εργαλεία για να βιώσουν οι 

εκπαιδευόμενοι τη μάθηση και να αλληλεπιδράσουν χωρίς την ανάγκη να βρίσκονται στον 

ίδιο χώρο (Graham & Dziuban, 2008).  

Από την άλλη, οι περιορισμοί που θέτουν τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (e-

learning) στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των εκπαιδευομένων με την έλλειψη από αυτά 

της διά ζώσης επικοινωνίας, οδήγησε στην ανάδυση ενός συνδυαστικού περιβάλλοντος 

μάθησης που συνδυάζει τα δυνατά στοιχεία τόσο της παραδοσιακής, κατά πρόσωπο 

διδασκαλίας, όσο και της ηλεκτρονικής μάθησης (Tayebinik & Puteh, 2013).  

Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος αποδίδεται με πολλούς όρους όπως «μικτή μάθηση» (blended 

learning), «διαμεσολαβημένη μάθηση» (mediated learning), «υβριδική εκπαίδευση» 

(hybrid instruction), «εκπαίδευση με τη βοήθεια ή την ενίσχυση του διαδικτύου» (web-

assisted instruction or web-enhanced instruction) (Tayebinik & Puteh, 2013).  

Η Discroll (2002) αναφερόμενη στα οφέλη της μικτής μάθησης τονίζει ότι η επιλογή της 

μικτής μάθησης μπορεί να εισαγάγει σταδιακά έναν οργανισμό, οποιουδήποτε χαρακτήρα, 

στον κόσμο της ηλεκτρονικής μάθησης μεταφέροντας σταδιακά και με μεγαλύτερη 

αποδοχή τη διαδικασία μάθησης από μία παραδοσιακή σε μία ηλεκτρονική τάξη και να 

επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς και στους σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού να αναπτύξουν 

τις κατάλληλες δεξιότητες για να ανταποκριθούν σε περιβάλλοντα πλήρους ηλεκτρονικής 

μάθησης, αξιοποιώντας υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά. 

Ο Αναστασιάδης (2008) περιγράφει τις τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις της μικτής- 

συνδυαστικής μάθησης κάνοντας λόγο για συνδυασμό:  
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• ποικίλων μορφών δικτυακής τεχνολογίας (π.χ. σύγχρονη, ασύγχρονη,  web1.0,  web  

2.0)   

• παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

• οποιασδήποτε μορφής διδακτικής τεχνολογίας με πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

• διδακτικής τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες. 

Οι Rovai & Jordan (2004) ισχυρίζονται ότι η μικτή μάθηση είναι ένας συνδυασμός 

ηλεκτρονικής μάθησης και φυσικής τάξης που συνδυάζει τις ευκολίες των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων με το στοιχείο της φυσικής παρουσίας σε μία κατά πρόσωπο διδασκαλία.  

Σε μια άλλη προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας οι Colin and Moonen’s (2001, όπ. αναφ. 

στο Rovai & Jordan, 2004) ορίζουν τη μικτή μάθηση ως ένα «υβρίδιο» παραδοσιακής και 

ηλεκτρονικής μάθησης όπου η εκπαιδευτική διαδικασία συμβαίνει τόσο στη φυσική τάξη 

όσο και στο διαδίκτυο που παίρνει τη θέση μιας φυσικής προέκτασης της παραδοσιακής 

τάξης. 

Ο Αναστασιάδης (2007) ακόμα, κάνει λόγο για ένα μικτό υβριδικό περιβάλλον (blended) 

συνεργατικής μάθησης όπου συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται τεχνολογίες 

σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης, εμπλουτίζοντας τη διαδικασία μάθησης μέσα από 

ένα δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτικούς, και εκπαιδευόμενους μεταξύ τους (Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2016).  

Οι Lim, Morris & Kupritz  (2007) καταλήγουν στην έρευνά τους ότι σε περιβάλλοντα 

μικτής μάθησης οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν λιγότερα εμπόδια στην παροχή σαφών 

οδηγιών, και λιγότερες δυσκολίες και προκλήσεις στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

Ακόμα οι ομαδικές και ατομικές εργασίες, οι δραστηριότητες συζήτησης και οι εργασίες 

στην τάξη αποτιμήθηκαν ως σημαντικά στοιχεία που συνδέονται με τη σπουδαιότητα της 

εφαρμογής της γνώσης ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση και καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα για τον εκπαιδευόμενο. Έτσι οι ερευνητές προτείνουν για την 

προώθηση μεγαλύτερης εφαρμοσιμότητας της μάθησης σε ένα μικτό ή ηλεκτρονικό 

περιβάλλον μάθησης: α) τη δημιουργία μαθησιακού περιεχομένου εφαρμόσιμου σε 

πραγματικές συνθήκες β) την ανάπτυξη αναστοχαστικών δραστηριοτήτων που βοηθούν τον 

εκπαιδευόμενο να ταυτιστεί με προσωπικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

γ) την ενσωμάτωση μιας δομημένης μαθησιακής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει μία 

βήμα προς βήμα καθοδηγούμενη εξάσκηση μετά από μία δόση γνωστικού περιεχομένου, 
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έπειτα μια ατομική εξάσκηση ενίσχυσης της αποκτηθείσας γνώσης και μία αυτόνομη 

εξάσκηση με τη μορφή εργασίας με εφαρμογή σε διαφορετικά συγκείμενα για την 

επιβεβαίωση της κατάκτησης της γνώσης. 

3.7. Η έννοια της διαδραστικής μάθησης (interactive learning) 

Η έννοια της διαδραστικότητας αφορά πολλούς τομείς της ανθρώπινης δράσης και μπορεί 

να ιδωθεί μέσα από τρεις προσεγγίσεις: α) τη διάδραση σε επίπεδο ανθρώπινης 

επικοινωνίας, που εδράζεται σε κοινωνιολογικές προσεγγίσεις β) τη διαμεσολαβημένη από 

υπολογιστή ανθρώπινη επικοινωνία, που εδράζεται στις προσεγγίσεις για τη μαζική 

επικοινωνία και γ) τη διάδραση ανθρώπου και υπολογιστή, που εδράζεται στην επιστήμη 

των υπολογιστών και βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των 

επιστημών αγωγής (Domagk et al., 2010).  

Ο Reeves (2012) τονίζει ότι κάθε διαδικασία μάθησης έχει μέσα της το στοιχείο της 

διάδρασης ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και το περιεχόμενο που θα επεξεργαστεί, τις 

εργασίες που θα υλοποιήσει και τα προβλήματα που θα επιλύσει με στόχο να πετύχει 

βελτιωμένα γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχομετρικά μαθησιακά αποτελέσματα.  

Οι Domagk et al. (2010) ορίζουν τη διαδραστικότητα στο πλαίσιο της διαμεσολαβημένης 

από υπολογιστή πολυμεσικής μάθησης ως αμοιβαία δραστηριότητα ανάμεσα στον 

εκπαιδευόμενο και σε ένα πολυμεσικό σύστημα μάθησης, στο οποίο η (αντί)δραση του 

εκπαιδευόμενου εξαρτάται από την (αντί)δραση του συστήματος και αντίστροφα. Στον 

παραπάνω ορισμό δίνεται έμφαση στη δυναμική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και 

το σύστημα μάθησης, με την παραδοχή ότι ένα πολυμεσικό μαθησιακό περιβάλλον δεν 

μπορεί αφ’ εαυτού να είναι διαδραστικό, αλλά ενέχει τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να 

εμπλέξουν τον εκπαιδευόμενο. Εναπόκειται στον εκπαιδευόμενο να ενεργοποιήσει τη 

διαδικασία διάδρασης απαντώντας στη δραστηριότητα του συστήματος με τρόπο που να 

έχει νόημα (Kennedy, 2004).  

Οι Kustyarini, Utami & Koesmijati (2020), αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά της 

διαδραστικής μαθησιακής διαδικασίας, κάνουν λόγο για τις μορφές της επικοινωνίας 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές που μπορεί να είναι μονόδρομη (one-way 

communication), αμφίδρομη (two-ways communication), πολύπλευρη (multi-ways 

communication). Ο εκπαιδευτικός παραδίδει μαθησιακό υλικό και οι μαθητές δίνουν 
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απαντήσεις σε αυτό. Στη διαδραστική μάθηση οι μαθητές ενεργοποιούνται πιο 

αποτελεσματικά αφού απαιτείται να είναι ενεργοί ενώ τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

ευνοούν τη διάδραση ανάμεσα στους μαθητές, στοιχείο που διευκολύνει την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων και μάλιστα με την εφαρμογή πολυμεσικών μαθησιακών εργαλείων 

που είναι ευρύτατα διαδεδομένα και εύχρηστα στη σύγχρονη εποχή. 

Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως μειονέκτημα είναι η 

έλλειψη διάδρασης σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο, 

στοιχείο όμως που αίρεται μέσα από τις συνεχώς εξελισσόμενες δυνατότητες της 

τεχνολογίας που μπορούν να εξασφαλίσουν την άμεση απάντηση του εκπαιδευόμενου στις 

ερωτήσεις, τα σημεία, τις παρουσιάσεις που έχει οργανώσει ο εκπαιδευτής μέσα στο  

εκπαιδευτικό υλικό του (Baggaley, 2009). 

Η διαδραστικότητα σχετίζεται με μαθησιακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή ως μαθησιακό μέσο και που ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει τις διαδικασίες 

μάθησης, με την έννοια της ανταπόκρισης σε ερεθίσματα που εμφανίζονται στην οθόνη 

(Anwariningsih & Ernawati, 2013).  

Σε ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον ενσωματώνονται διαδραστικές μαθησιακές 

τεχνικές με βασικό άξονα την εμπλοκή, τη διάδραση και την ανατροφοδότηση, όπου αρχικά 

ο εκπαιδευόμενος πρέπει να κινητροδοτηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά, να εμπλακεί με το 

υλικό προς επεξεργασία, με τις εργασίες προς υλοποίηση ή/και τα προβλήματα προς 

επίλυση· στη συνέχεια πρέπει ο εκπαιδευόμενος να διαδράσει με το σχετικό υλικό, τις 

εργασίες και τα προβλήματα, με τρόπο ξεκάθαρο και για τον ίδιο και για το ψηφιακό 

σύστημα· τέλος οι αποφάσεις και οι δράσεις του εκπαιδευόμενου πρέπει να είναι 

αναγνωρίσιμες από το ψηφιακό σύστημα και αποδεκτές μέσα από μία ουσιαστική 

ανατροφοδότηση και αξιολόγηση (Reeves, 2012). 

Οι παραπάνω διαδραστικές τεχνικές μάθησης εμπλουτίζονται από διαδραστικό υλικό που 

αποτελεί συνδυασμό ποικίλων μέσων με τη μορφή κειμένου, εικόνας, γραφικών, ήχου, 

κινούμενης εικόνας, βίντεο, διάδρασης κλπ. που έχουν ενσωματωθεί σε ένα ψηφιακό 

αρχείο, το οποίο επιτρέπει έναν χειρισμό που λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στο 

πρόγραμμα και στον εκπαιδευόμενο ο οποίος μπορεί να διαλέξει ό,τι επιθυμεί (Kustyarini, 

Utami & Koesmijati, 2020).  
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3.8. Σύνοψη 

Στο τρίτο Κεφάλαιο επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν βασικές θεωρίες μάθησης που 

σχετίζονται με τη διδασκαλία σε συνδυασμό με τη χρήση ΤΠΕ και που εφαρμόζονται 

πολλές δεκαετίες  στο πεδίο των Επιστημών Αγωγής. Παράλληλα  δόθηκε έμφαση στη 

θεωρητική προσέγγιση της μικτής μάθησης (blended learning) και της διαδραστικής 

μάθησης (interactive learning) που συνάδουν με τη συζήτηση γύρω από τις νέες τάσεις  των 

θεωριών μάθησης και που βρίσκουν εφαρμογή  και στο πεδίο της ΕξΑΕ.
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4. Η Ιστορία ως μαθησιακό αντικείμενο 

4.1. Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει λόγος για την Ιστορία ως μαθησιακό αντικείμενο, την 

αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της προσέγγισης της ιστορικής γνώσης. Θα δοθεί στη 

συνέχεια έμφαση στη διευκόλυνση και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εφαρμογή 

των διδακτικών στόχων του μαθήματος και θα επιχειρηθεί μία προσέγγιση της στάσης 

μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στο μάθημα που δικαιολογεί την εφαρμογή 

ελκυστικών μεθόδων προσέγγισης της ιστορικής γνώσης, όπως αυτή της Συμπληρωματικής 

Σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

4.2. Η διδασκαλία της Ιστορίας  

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της σχολικής Ιστορίας 

επιδιώκουν τον συγκερασμό του επιστημολογικού και ιστοριογραφικού προβληματισμού 

με τη διδασκαλία στην πράξη (Τζόκας, 2002). Κάτω από αυτό το πρίσμα επιχειρείται η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης και την κοινωνική 

αναπαραγωγή της με τη διαμεσολάβηση της μαθησιακής πράξης. Έτσι σύμφωνα με τον 

Κόκκινο (2000) οι μαθητές, ανακατασκευάζοντας ποιοτικά και ποσοτικά την παλαιά γνώση 

προσεγγίζουν τη νέα γνώση, μυούνται στην επιστημολογική ιδιαιτερότητα της ιστορικής 

γνώσης και γίνεται δυνατή η βαθμιαία υπέρβαση της «νεκρής γλώσσας» που συσσωρευτικά 

αποτελεί «επιστημολογικό εμπόδιο» για την περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της 

ιστορικής πραγματικότητας. Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει, σύμφωνα με τον Τζόκα 

(2002), τη μετάβαση από τον «ιδεολογικοποιημένο, στείρο και προπαγανδιστικό» λόγο της 

σχολικής Ιστορίας στον «επιστημονικό» λόγο που μέσα από τη διερεύνηση, την κριτική 

προσέγγιση και την αναπαραγωγή του ιστορικού παρελθόντος δεν οδηγεί σε απόλυτες και 

μοναδικές εκδοχές. 

Σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, όπως είναι η κατανόηση, η διασκευή, η ανάλυση και η σύνθεση ιστορικών 

γεγονότων (Levstik & Barton, 2001) ενώ η διδακτική του μαθήματος σχετίζεται 

πρωταρχικά με τη γνώση του περιεχομένου της Ιστορίας, των μεθόδων για την προσέγγιση 

της ιστορικής πραγματικότητας και την κατανόηση εννοιών όπως είναι τα τεκμήρια, τα 

αίτια, η ερμηνεία, η ενσυναίσθηση κ.α. (Βακαλούδη & Δαγδιλέλης, 2014). 
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Η χρησιμότητα και η αξία της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι σημαντική για το άτομο και 

ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η διασύνδεση του 

παρόντος με το παρελθόν και το μέλλον, καλλιεργείται η κριτική ιστορική σκέψη και 

αναπτύσσονται δεξιότητες κατανόησης του εαυτού σε σχέση με τους «άλλους», του 

πολιτισμικού, κοινωνικού και εθνικού περιβάλλοντος (Παραφέστα, Σμυρναίος, 2020).  

Σύμφωνα με τον Moniot (2002:39) στην Ιστορία αναγνωρίζεται και εκφράζεται μία 

κοινωνική λειτουργία με την έννοια της μεταβίβασης ή και της επεξεργασίας της 

κοινωνικής μνήμης είτε σε επίπεδο κυρίως εθνικό, είτε σταδιακά σε ένα περισσότερο 

ανοιχτό. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτών, αφού 

καθιστά δυνατή την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου ενώ παρουσιάζοντας τις 

δυνατότητες δράσης που έχει ο άνθρωπος, κατευθύνει προς αυτές.  

Αποτελεί ζητούμενο στη διδασκαλία της Ιστορίας η αναζήτηση του βαθύτερου, εσωτερικού 

νοήματος των ιστορικών καταστάσεων που προϋποθέτει την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 

μαθητές, τέτοιες που να τους επιτρέπουν τον εντοπισμό των αξιολογικών κρίσεων που 

συνδέονται με αξιόπιστες μαρτυρίες, την ανίχνευση των πιθανών ή μη προκαταλήψεων, την 

αναγνώριση των κινήτρων και των προθέσεων των ιστορικών υποκειμένων (Λεοντσίνης, 

2003). 

Σύμφωνα με τον Κόκκινο (2000) η σχολική Ιστορία καλείται να παίξει ένα διαφορετικό 

ρόλο μακριά από τη δημιουργία «ανελαστικών και στεγανοποιημένων συλλογικών 

ταυτοτήτων» που χτίζονται από τη μια, με την αποσιώπηση των εγγενών αντιθέσεων που 

υφέρπουν σε εθνικό επίπεδο και από την άλλη με την περιθωριοποίηση ή ακόμα και 

δαιμονοποίηση των «Άλλων» ως ιστορικών οντοτήτων. Στον αντίποδα της παραπάνω 

αντίληψης, τίθεται η σχολική Ιστορία ως μέσο διαμόρφωσης ενός υποκειμένου που 

αναπτύσσει ερευνητικό ήθος, ενημερώνεται, εκπαιδεύεται ως μελλοντικός υπεύθυνος και 

ενεργός πολίτης, διαθέτει κριτική ικανότητα και δεξιότητες τέτοιες που θα του επιτρέπουν 

να σέβεται και να κατανοεί τη διαφορά, να γνωρίζει τον «Άλλο, το άλλοτε και το Αλλού», 

σε συνδυασμό με την επαφή με τα μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της ιστορικής 

επιστήμης. 

Οι νέες μορφές διδασκαλίας και αναζήτησης της ιστορικής γνώσης μπορούν να 

αποσυνδέσουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη μονομέρεια των διδακτικών 

προσεγγίσεων που ίσχυαν στο παρελθόν για το μάθημα της Ιστορίας, δίνοντας 
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προτεραιότητα όχι τόσο στην ιστορική πληροφόρηση, όσο στις διδακτικές και ερευνητικές 

διαδικασίες που καλλιεργούν τα προσωπικά κριτήρια προσέγγισης του ιστορικού υλικού 

(Λεοντσίνης, 2009). Ο Λεοντσίνης (2009:53) προσθέτει ότι βασικό στοιχείο της παραπάνω 

διδακτικής πρακτικής αποτελεί «μια προσδοκώμενη συνειδητή μεταλλαγή του ιστορικού 

υλικού σε παιδαγωγικό προϊόν, που συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και 

στην καλλιέργεια των δυνατοτήτων αναγνώρισης των χαρακτηριστικών της σημερινής 

ταυτότητας του σύγχρονου κόσμου». 

4.2.1. Η διδασκαλία της Ιστορίας ως μάθημα στην τάξη 

Η διδασκαλία της Ιστορίας ως μάθημα στην τάξη εμπλέκει τρεις διαφορετικές όψεις: α) την 

Ιστορία ως γνώση του παρελθόντος β) την αναπαραγωγή της ως διδακτική πράξη και γ) τις 

παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται (Τζόκας, 2002). Ο Τζόκας (2002) επισημαίνει, 

σχετικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας, τη σταδιακή απομάκρυνση από τις θεωρίες του 

ιστορικού θετικισμού, που ταυτίζει την ιστορική πραγματικότητα με τη διανοητική 

ανακατασκευή και τη θεωρία του Piaget που αποκλείει τη δυνατότητα συγκρότησης 

ιστορικής σκέψης πριν από την εφηβική ηλικία. Προτάσσει τις προσεγγίσεις των H. Moniot 

και Martin Booth που αναγνωρίζουν στη διδασκαλία της Ιστορίας τη χρήση πολλαπλών 

επιστημονικά θεμιτών ιστορικών ερμηνειών, περιορίζοντας έτσι ή και αποκλείοντας τη 

μονομέρεια και την ιδεολογική εκμετάλλευση με συγκεκριμένο σκοπό της ιστορικής 

γνώσης. 

Οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας που εκδίδονται στην αρχή κάθε 

σχολικού έτους από το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

προτείνουν ένα επιλεγμένο σώμα ενοτήτων από το επίσημο σχολικό εγχειρίδιο το οποίο 

ορίζεται ως διδακτέα ύλη από την οποία ορίζονται τα 2/3 ως εξεταστέα ύλη για τις 

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, ενώ από το σχολικό έτος 2021-2022 όπου 

εφαρμόστηκε η λειτουργία της Διαβαθμισμένης Τράπεζας Θεμάτων για τους μαθητές του 

Λυκείου, η διδακτέα ύλη ήταν σε όλο το εύρος της εξεταστέα. Ως εκ τούτου οι ενότητες 

των σχολικών εγχειριδίων που δεν ανήκουν στη διδακτέα ύλη, παρά την οδηγία για την 

ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία ως γέφυρες νοηματικής σύνδεσης, παραλείπονται τις 

περισσότερες φορές σχεδόν εξολοκλήρου για τις ανάγκες κάλυψης της ύλης ή 

προσεγγίζονται επιφανειακά και αποσπασματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κεφάλαια 
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και οι ενότητες που «θυσιάζονται» αφορούν κυρίως τον πολιτισμό και την τέχνη ιστορικών 

περιόδων και τα ιστορικά γεγονότα που κρίνονται λιγότερο αναγκαία για την ιστορική 

γνωστική διαδρομή των μαθητών και σχετίζονται συνήθως με την ιστορία άλλων λαών και 

πολιτισμών. 

Είναι φανερό ότι επικρατεί σε μεγάλο βαθμό η προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας 

μέσα από το πρίσμα του «γνώση για κάτι» και όχι «γνώση του πώς», στοιχείο που φαίνεται 

να αγνοείται ή να εξοβελίζεται στη διδασκαλία της Ιστορίας (Star, 2013). Η «γνώση του 

πώς» προϋποθέτει την εμπλοκή του μαθητή στην ενεργή κατασκευή του νοήματος και στην 

αναζήτηση του τρόπου που εξάγονται τα ιστορικά συμπεράσματα (Yeager & Morris, 1995). 

4.2.2. Στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας 

Η Lind McNeil (1986, όπ. αναφ. στο Κόκκινος, 2006) αναφέρεται στους τρόπους που 

επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να καλύψουν το γνωστικό περιεχόμενο του 

μαθήματος της Ιστορίας και να διασφαλίσουν τον έλεγχο της τάξης, επιλέγοντας: α) την 

αποσπασματική και επιλεκτική αναφορά, με παρουσίαση ασύνδετων μεταξύ τους 

πληροφοριών β) τη μυθοποίηση ή μυστικοποίηση (mystification), με την ελλιπή ή και 

υποβαθμισμένη συζήτηση γύρω από ορισμένα ιστορικά θέματα γ) την παράλειψη, με την 

αποσιώπηση επίμαχων ή τραυματικών ιστορικών γεγονότων δ) την απλοποίηση, με την 

απλουστευτική και σχηματική παρουσίαση σύνθετων ζητημάτων που προσεγγίζονται 

επιφανειακά. 

Ο Κόκκινος (2006), βασισμένος σε πορίσματα σχετικών ερευνών, διαπιστώνει την τάση 

των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας να επιλέγουν στην προσέγγισή 

τους τη δαιμονοποίηση ή την εξιδανίκευση του ιστορικού παρελθόντος, την επίκριση ή τον 

καταλογισμό ευθυνών ή ακόμα και την ταύτιση με τα ιστορικά υποκείμενα (θύματα 

Ολοκαυτώματος, γενοκτονιών, διώξεων κλπ.), γεγονός που απομακρύνει από μία ψύχραιμη 

επιστημονική θεώρηση και απόδοση του ιστορικού γίγνεσθαι.  

Παράλληλα, η υποχρεωτική ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα 

σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν γνώση και πείρα 

της ιστορικής έρευνας και της διδακτικής της Ιστορίας αναπαράγει την αντίληψη ότι η 

Ιστορία μπορεί να διαβαστεί και να αναπαραχθεί σε κάθε περίπτωση. Η πραγματικότητα 

αυτή εξηγεί σε έναν βαθμό την υιοθέτηση του λεγόμενου «μοντέλου μετάδοσης» 
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(transmission model) που διατύπωσαν οι Bohan & Davis (1998) σύμφωνα με το οποίο η 

γνώση μεταδίδεται με απλά αναπαραγωγή «κλειστών» ιστορικών αφηγήσεων από τα 

σχολικά εγχειρίδια. 

Στον αντίποδα ο Κόκκινος (2006) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που εστιάζουν στην 

επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων (ακολουθώντας συμβατικές ή 

διαφοροποιημένες διδακτικές μεθόδους), εκείνοι που δείχνουν αδιαφορία για τη συμβατική 

κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο και εκείνοι που επιλέγουν να εφαρμόσουν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο στοχευμένων διδακτικών πρακτικών καταφέρνουν να 

εφαρμόσουν πετυχημένα και συστηματικά καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους προς 

όφελος του γνωστικού αντικειμένου.  

Σε επίπεδο εκπαιδευόμενων, παρά τη χρησιμότητα του μαθήματος της Ιστορίας, οι 

Παραφέστα και Σμυρναίος (2020) αναφέρουν ότι οι μαθητές που διδάσκονται το μάθημα 

της Ιστορίας ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών της φοίτησης σε εκπαιδευτήρια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλώνουν ότι το μάθημα τούς φαίνεται βαρετό και δύσκολο 

και όχι συμβατό με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους, ενώ στο ίδιο άξονα 

τοποθετούνται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμφωνούν στον ανιαρό 

χαρακτήρα του μαθήματος και στη μη συμβατότητα του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών.  

Οι Morris & Yeager (1995) παραθέτουν την απορία ενός μαθητή Γυμνασίου που δήλωσε 

«Η Ιστορία είναι ένα μάθημα που ποτέ δεν κίνησε τη φαντασία μου. Τι υποτίθεται ότι πρέπει 

να κάνεις καθώς την μελετάς;». Το ερώτημα είναι αφοπλιστικό και οι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι μπορεί κάποιος μαθητής να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα σπουδών 

Ιστορίας με την αντίληψη ότι η Ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο παρά όσα λέγονται, 

παραβλέποντας τον ουσιαστικό ρόλο της που είναι η αίσθηση ικανοποίησης από την 

παραγωγή νοήματος και περιεχομένου στην ιστορική αφήγηση.  

H Heafner (2004) τονίζει ότι «πολλοί εκπαιδευτικοί παλεύουν με την έλλειψη 

ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθητών για το περιεχόμενο του μαθήματος», γεγονός 

που μεταφράζεται σε έλλειψη κινήτρου για μάθηση, στοιχείο που εντοπίζεται ιδιαίτερα σε 

μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών όπως είναι η Ιστορία. Σύμφωνα με μελετητές οι μαθητές 

είναι συχνά αδιάφοροι για τα μαθήματα αυτά γιατί τα θεωρούν βαρετά (Shaughnessy & 

Haladyana, 1985), την ίδια στιγμή που στη συνείδηση των μαθητών το «αδιάφορο» τείνει 
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να ισοδυναμεί με το «ασήμαντο». Παράλληλα, η έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιεχόμενο 

του μαθήματος σχετίζεται με τις διδακτικές μεθόδους της διάχυσης της γνώσης (Martorella, 

1997). 

Είναι χαρακτηριστικά τα ευρήματα της έρευνας των Παραφέστα & Σμυρναίου (2020) 

σχετικά με τις προτάσεις των μαθητών για βελτίωση του μαθήματος της Ιστορίας, σύμφωνα 

με τα οποία οι μαθητές προτείνουν νέους, βιωματικούς τρόπους διδασκαλίας, ώστε το 

μάθημα να γίνει πιο ευχάριστο, χωρίς απαραίτητα να συνδέουν τη διδασκαλία με τη χρήση 

ΤΠΕ (βίντεο ή προτζέκτορα) ως απλά εποπτικά μέσα, ενώ αξίζει να αναφερθεί και η 

επιθυμία για ολική αλλαγή του μαθήματος ή και «διαγραφής» του. 

4.3. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας 

Οι τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις που διαμορφώθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 

1980 και καθώς εξακολουθούν να σημειώνονται μεταβολές σε αυτές, τόσο στα ποιοτικά 

και στα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, κάτω από την επίδραση της επικράτησης του 

Διαδικτύου σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της εκπαίδευσης, 

ερμηνεύουν την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον 

χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης (Τσιβάς, 2011).  

Στο πλαίσιο των διαφορετικών προσεγγίσεων έχουν διατυπωθεί οι εξής παραδοχές σχετικά 

με τις γενικές αρχές και τα πρότυπα ένταξης των υπολογιστών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία: α) οι υπολογιστές αποτελούν πηγή πληροφόρησης και μέσο εφαρμογής 

προγραμμάτων διδασκαλίας και εξάσκησης (tutorials, drill and practice), παραδοχή που 

εμπνέεται από μια τεχνοκεντρική άποψη β) η χρήση των ΤΠΕ και η διδακτική της Ιστορίας 

σε μια από κοινού πορεία διαμόρφωσης δεξιοτήτων που ενδιαφέρουν τόσο τον χώρο των 

ΤΠΕ, όσο και τον χώρο της Ιστορίας και γ) η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο για τη 

διαμόρφωση ενός προγράμματος σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας με στόχους και 

επιδιώξεις που θα συσχετίζουν και θα αξιοποιούν την τεχνολογία με την επιστήμη της 

Ιστορίας (Yeager & Morris, 1995; Berson, 1996; Heafner, 2004). 

Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζοντας και 

ενισχύοντας: α) τη μάθηση, β) τη διδακτική πράξη, γ) την κοινωνικοποίηση, δ) την ένταξη 

στο κοινωνικό περιβάλλον μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ε) τη δημιουργικότητα 

και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Βακαλούδη & Δαγδιλέλης, 2014). Οι 
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Sutherland et al. (2004) αναφέρουν ότι οι ΤΠΕ μπορούν να έχουν ουσιαστική συμβολή στη 

διδασκαλία της Ιστορίας καθώς:  

• παρέχουν πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές 

• προωθούν τη βιωματική μάθηση με τη δυνατότητα για προσομοιώσεις, βίντεο, 

ηχητικά ντοκουμέντα, εικονικές περιηγήσεις, διαδραστικές δραστηριότητες 

• ευνοούν τη διερεύνηση και τη συνεργασία  

• δίνουν πρόσβαση σε πλούσιο εποπτικό συμπληρωματικό υλικό  

Οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ για την πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος ζώνης 

διαδικτύου (bandwidth) επιτρέπει αμεσότερους τρόπους επικοινωνίας και 

προσβασιμότητας σε κοινές προς διαμοίραση πηγές, ενισχύοντας σταδιακά την ικανότητα 

για ποιοτική μάθηση (Adesote & Fatoki, 2013). Οι Adesote & Fatoki (2013) συνεχίζουν 

αναφερόμενοι στον καταλυτικό ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας που έγκειται 

στη μετατόπιση του τρόπου που μαθαίνουν οι μαθητές και όχι μόνο στο περιεχόμενο της 

μάθησης, οδηγώντας σε μαθητοκεντρικά συστήματα εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν τον 

μαθητή να αναλάβει την ευθύνη της μάθησής του, απομακρυνόμενος από τα παλαιότερα 

μοντέλα της παθητικής πρόσληψης ιστορικών γνώσεων.  

Άλλωστε, καθώς η σπουδή της Ιστορίας ξεπερνά τα όρια της απλής ιστορικής αφήγησης 

ενός ένδοξου αρχαίου παρελθόντος και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος της ανθρώπινης δράσης 

σε πολλές εκφάνσεις της (πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, κοινωνική Ιστορία, 

διπλωματικές σπουδές, πολιτιστική Ιστορία κ.α.) η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Ιστορίας ισχυροποιεί τη μάθηση της ιστορικής εξέλιξης που αποκτά 

διαστάσεις ενός ζωντανού γνωστικού αντικειμένου και όχι ενός αντικειμένου που 

ασχολείται με το νεκρό παρελθόν (Adesote & Fatoki, 2013).  

4.4. Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στη διδασκαλία της Ιστορίας και στα ζητήματα που 

προκύπτουν για την προσέγγιση της ως γνωστικού επιστημονικού αντικειμένου και ως 

μαθησιακού αντικείμενου στα εκπαιδευτικά συστήματα. Παρουσιάστηκαν οι στάσεις των 

μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας και συζητήθηκε η 

χρησιμότητα της εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος.
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5. Το Εκπαιδευτικό Υλικό στην ΕξΑΕ 

5.1. Εισαγωγή 

Στο  παρόν Κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των αρχών που διέπουν τον 

σχεδιασμό  Εκπαιδευτικού  Υλικού προορισμένου για την υλοποίηση Εξ Αποστάσεως 

Διδασκαλίας και θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός, τα στάδια υλοποίησης και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή  συγκεκριμένου ΕΥ για το μάθημα της Ιστορίας Β’ 

Λυκείου που απετέλεσε το  αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας. 

5.2. Βασικές Αρχές του Εκπαιδευτικού Υλικού στην ΕξΑΕ 

Για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Υλικού είναι καίριος και 

αποτελεί τον βασικό μοχλό της διδακτικής πράξης, αφού αποκτά μία διαφορετική διάσταση  

σε σχέση με τον ρόλο που υπηρετεί σε μία συμβατική διά ζώσης διδασκαλία. (Λιοναράκης, 

2001). Στη συμβατική διά ζώσης διδασκαλία ο διδάσκων είναι ο φορέας της διδασκαλίας 

και το διδακτικό υλικό τον υποστηρίζει. Αντίθετα, όπως επισημαίνει ο Λιοναράκης (2001) 

στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, παρατηρείται αντιστροφή των ρόλων διδάσκοντα και 

διδακτικού υλικού. Το διδακτικό υλικό είναι που διδάσκει και ο διδάσκων καλείται να το 

συμπληρώσει και να λειτουργήσει υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά στους μαθητές του.  

Ο Keegan (2000) διατυπώνει τις παρακάτω επισημάνσεις σχετικά με το Εκπαιδευτικό 

Υλικό που χρησιμοποιείται στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: 

- Το ΕΥ διανέμεται με χρονική απόσταση, ακόμα και πολλών ετών στους διδασκόμενους 

οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε γεωγραφικά και χωροταξικά. 

- Το ΕΥ δε διδάσκεται κατ’ ανάγκη από τον δημιουργό του, αλλά μπορεί και από κάποιον 

άλλον διδάσκοντα που θα χρησιμοποιήσει το Υλικό αυτό για την οργάνωση μιας 

μαθησιακής διαδικασίας. 

- Το ΕΥ μπορεί να σχεδιαστεί και να παραχθεί από πρόσωπα που δεν είναι ειδικά επί του 

αντικειμένου ή από ομάδα ειδικών ή μη. 

- Η καθοδήγηση και η συμβουλευτική των διδασκομένων σχετικά με την προσέγγιση του 

ΕΥ μπορεί να ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα που δε σχετίζονται με τη δημιουργία ή τη 

διδασκαλία του Υλικού. 
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Οι παραπάνω διαπιστώσεις μοιάζει να κατακερματίζουν την εκπαιδευτική πράξη αλλά 

σύμφωνα με τον Keegan (2000) τα Εξ Αποστάσεως συστήματα Εκπαίδευσης στοχεύουν 

στην επανασύσταση της στιγμής που συμβαίνει η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διδασκαλία 

και τη μάθηση ανεξάρτητα από τους παράγοντες του χώρου και του χρόνου. 

Στο παρακάτω σχήμα γίνεται ορατή αυτή η σύνδεση Εκπαιδευτικού Υλικού και 

μαθησιακής διεργασίας: 

 

 

 

Σχήμα 1: Η σχέση του ΕΥ με τη διεργασία μάθησης στα συστήματα παροχής ΕξΑΕ (Keegan, 2000) 

 

Σε μία παραδοσιακή διά ζώσης διδασκαλία η παραπάνω σύνδεση επιτυγχάνεται αυτόματα 

στο βαθμό που ο διδασκόμενος είναι προσανατολισμένος στη μάθηση. Στην Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση η σύνδεση αυτή είναι κατασκευασμένη τεχνητά και ενέχει τον 

κίνδυνο να μην επιτευχθεί, ακόμα και στην περίπτωση ενός καλά σχεδιασμένου 

Εκπαιδευτικού Υλικού. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Gagné (1985) προκειμένου να επιτευχθεί μία εσωτερική 

διαδικασία μάθησης απαιτούνται εννέα εκπαιδευτικά γεγονότα (instructional events) 

(Gagné and Briggs 1979; Gagné, Briggs & Wager, 1992; Fontana,1996:206; Killpatrick, 

2001, όπ. αναφ. Σουβατζόγλου, 2016): 

- Προσέλκυση της προσοχής  

- Πληροφόρηση για τους στόχους και διαμόρφωση επιπέδων 

- Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης  

- Σαφής παρουσίαση του μαθησιακού περιεχομένου 

- Καθοδήγηση της μάθησης 

- Εκτέλεση και εφαρμογή της γνώσης 

- Ανατροφοδότηση 

- Αξιολόγηση συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

που έχει παραχθεί είτε 

έχει αγοραστεί από ένα 

ίδρυμα ΕξΑΕ 

Μαθησιακή διαδικασία 
ποσοτικά δεδομένα 

ποιότητα  μάθησης; 

κύρος παρεχόμενης εκπαίδευσης 
σύνδεση 
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- Ενίσχυση της μνήμης και ενθάρρυνση της μεταβίβασης της γνώσης σε άλλους τομείς 

εφαρμογής 

Τα Εννέα Γεγονότα του Gagné, παρότι δεν διατυπώθηκαν για διαδικτυακά περιβάλλοντα 

μάθησης, μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτά και να περιγράψουν τις διαδικασίες που 

διευκολύνουν και εμπλέκουν τον εκπαιδευόμενο σε μία εκπαιδευτική διαδικασία που θα 

έχει νόημα (Jeffery, 2018).  

Ο θεωρητικός του πεδίου της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Holmberg  (2002) σημειώνει 

ότι το Εκπαιδευτικό Υλικό χρειάζεται να είναι αλληλεπιδραστικό, να ενθαρρύνει τον 

εκπαιδευόμενο σε μία ενεργητική στάση και συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία που θα 

του επιτρέψει να κατακτήσει πραγματικά τη γνώση, ως αποτέλεσμα όχι μιας παθητικής 

στάσης αλλά ως προϊόν μιας εσωτερικής διεργασίας. Είναι σημαντικό το Εκπαιδευτικό 

Υλικό να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο καθοδήγηση στη μελέτη, επεξηγήσεις των 

δύσκολων σημείων, ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων που θα τον ανατροφοδοτούν 

συνέχεια και θα τον ωθούν στη διερεύνηση, εμψύχωση και ενθάρρυνση, διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης και ελευθερία επιλογής τόπου, χρόνου και ρυθμού μελέτης (Καραγιάννη 

& Αναστασιάδης, 2016). 

Όπως υποστηρίζει ο Λιοναράκης (2001) η παραγωγή διδακτικού υλικού με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας είναι μία σύνθετη διαδικασία που δεν περιορίζεται απλά στη «συρραφή» 

γραπτού λόγου, εικόνων και ήχων, αλλά αποτελεί μία «σύνθετη εναλλασσόμενη διαδικασία 

σύνθεσης αυτών, με έντονο αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα». Σε αυτή τη διαδικασία 

παραγωγής διδακτικού υλικού ο υπολογιστής έγινε το βασικό μέσο όπου συνενώνονται όλα 

τα στοιχεία του μαθησιακού πακέτου (έντυπο υλικό, ακουστικό και οπτικό υλικό), 

υποκαθιστώντας το παραδοσιακό μαθησιακό πακέτο, αλλά αφήνοντας ανεπηρέαστους τους 

παράγοντες που συνδέουν  το μαθησιακό υλικό με τη μαθησιακή διαδικασία όσον αφορά 

τον εκπαιδευόμενο (Μελίστα & Χιλλ, 2001). 

Οι Παπαϊωάννου, Κουτρομάνος, Κωτσίδης & Αναστασιάδης (2022) σημειώνουν ότι όλη η 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να ενισχυθεί σε συνάρτηση και με το συμβατικό έντυπο 

υλικό όταν το ΕΥ διαθέτει ποικιλία περιεχομένου που το καθιστά πολυτροπικό, με την 

έννοια των ποικίλων τρόπων απόδοσης και προσέγγισής του και όχι με μία απλή ψηφιακή 

αναπαραγωγή με κειμενοκεντρικό χαρακτήρα. Όταν μάλιστα στο ΕΥ εφαρμόζονται 

στοιχεία πολυμεσικής διαδικτυακής τεχνολογίας μπορεί να επαυξηθεί το μαθησιακό και 
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παιδαγωγικό δυναμικό του περιεχομένου του, γεγονός που κάνει τον χαρακτήρα της 

μάθησης περισσότερο ενεργητικό (Μάκης & Σπύρος, 2013).  

5.3. Η γνωστική θεωρία της Πολυμεσικής μάθησης 

Σύμφωνα με τον Mayer (2002) η πολυμεσική μάθηση (multimedia learning) σχετίζεται με 

τη νοητική αναπαράσταση που προκύπτει από την προβολή λέξεων και εικόνων και υπό 

αυτήν την έννοια μπορεί να γίνεται λόγος για πολυμεσική μάθηση σε μαθησιακά 

περιβάλλοντα που βασίζονται α) σε βιβλία με τη χρήση κειμένου και οπτικών 

αναπαραστάσεων β) σε υπολογιστές με τη χρήση ψηφιακής αφήγησης και κινούμενων 

εικόνων γ) σε εικονικά παιχνίδια με τη χρήση διαδραστικής συνομιλίας και κινούμενων 

μικρόκοσμων. 

Η σκέψη του Mayer (2002) κινήθηκε γύρω από την ιδέα ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε 

διαδικασία μάθησης μπορεί να πετύχει βαθύτερη κατανόηση όταν οι επεξηγήσεις 

παρουσιάζονται σε αυτόν με τη μορφή εικόνων και λέξεων συνδυαστικά περισσότερο από 

ό,τι μόνο με τη μορφή λέξεων. Η ουσιαστική μάθηση επιτυγχάνεται σύμφωνα με την 

πολυμεσική θεωρία όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται συνδυαστικά και στις πέντε 

γνωστικές διαδικασίες, την επιλογή λέξεων, την επιλογή εικόνων, την οργάνωση λέξεων, 

την οργάνωση εικόνων και την ενοποίησή τους. 

Με βάση την πολυμεσική θεωρία μάθησης ισχύουν οι παρακάτω αρχές: 

1) Πολυμεσική Αρχή (Multimedia Principle)  

Η μάθηση επιτυγχάνεται βαθύτερα και πιο αποτελεσματικά, όταν ο εκπαιδευόμενος 

λαμβάνει την εξήγηση με συνδυασμό εικόνων και λέξεων και όχι μόνο μέσω λέξεων, 

στοιχείο που αποτελεί πυρήνα της πολυμεσικής μάθησης.  

Οι γραφικές αναπαραστάσεις περιλαμβάνουν στατικές εικόνες και δυναμικά γραφικά 

στοιχεία, όπως είναι τα animation και τα βίντεο.  

2) Αρχή της Χωρικής Συνάφειας (Spatial Contiguity Principle)  

Τα πολυμεσικά κείμενα (για παράδειγμα παρουσιάσεις με λέξεις και εικόνες) έχουν 

καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα στη σύλληψη και κατανόηση της πληροφορίας, όταν το 

λεκτικό και οπτικό κομμάτι του μηνύματος παρουσιάζονται ενοποιημένα στη σελίδα ή στην 

οθόνη και όχι ξεχωριστά, απομονωμένα το ένα από το άλλο. 
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3) Αρχή της Χρονικής Συνάφειας (Temporal Contiguity Principle) 

Η μάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα όταν υπάρχει αντιστοιχία ηχητικής απόδοσης 

(αφήγησης) του μηνύματος με τη σχετική οπτική αναπαράσταση (animation) ταυτόχρονα 

και όχι σε διαδοχή, όπου η αφήγηση προηγείται και έπεται η οπτική αναπαράσταση ή το 

αντίστροφο. 

4) Αρχή της Συνοχής (Coherence Principle)  

Η διαδικασία της μάθησης διευκολύνεται από τον αποκλεισμό εξωτερικών πληροφοριών 

(λέξεων, εικόνων, ήχων) που είναι άσχετες με το μήνυμα. 

5) Αρχή της Τροπικότητας (Modality Principle)  

Στην περίπτωση παρουσίασης του μηνύματος με την ταυτόχρονη χρήση εικόνας και 

κειμένου που προσλαμβάνονται από τον δέκτη μόνο μέσω του οπτικού πεδίου ενδέχεται να 

υπερτροφοδοτηθεί η οπτική γνωστική μνήμη (visual working memory) καθώς λέξεις και 

εικόνες εισάγονται στον νου και «συναγωνίζονται» μέσα από την ίδια δίοδο. Αντίθετα, στην 

παρουσίαση του μηνύματος με τη χρήση εικόνας και αφήγησης, η ηχητική πληροφορία 

περνά από προφορική δίοδο αφήνοντας περισσότερο χώρο στην επεξεργασία της οπτικής 

αναπαράστασης από την οπτική δίοδο. Με αυτόν τον τρόπο αφήνεται περισσότερος 

γνωστικός αποθηκευτικός χώρος για τη δημιουργία συνδέσεων, απαραίτητων για την 

ουσιαστικότερη μάθηση. 

6) Αρχή του Πλεονασμού (Redundancy Principle) 

Η πολυμεσική θεωρία της μάθησης υποστηρίζει ότι η απόδοση της αφήγησης (narration) 

με την εισαγωγή του αντίστοιχου γραπτού κειμένου στην οθόνη (on-screen text) σε 

συνδυασμό με την οπτική αναπαράσταση (animation) μπορεί να υπερφορτώσει την οπτική 

δίοδο του μηνύματος. Αντίθετα, η παρουσίαση μόνο αφήγησης (narration) και οπτικής 

αναπαράστασης (animation) επιτρέπουν την εισαγωγή του μηνύματος από τη μια στην 

οπτική δίοδο και από την άλλη στην προφορική δίοδο, μειώνοντας έτσι το γνωστικό φορτίο 

που εισέρχεται σε κάθε δίοδο. Με αυτόν τον τρόπο οι εναπομείναντες γνωστικοί πόροι 

μπορούν να ενεργοποιηθούν για το χτίσιμο των νοητικών συνδέσεων, που επιτρέπουν τη 

βαθύτερη γνώση. 
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7) Αρχή της Προπαίδευσης (Pretraining Principle)  

Η πολυμεσική μάθηση αντιμετωπίζει την ουσιαστική μάθηση σαν μια διαδικασία νοητικής 

κατασκευής που μπορεί να επιφέρει ένα ισχυρό γνωστικό φορτίο στον εκπαιδευόμενο και 

να δυσκολέψει ειδικά εκείνον που δεν έχει εμπειρία και γνώση του αντικειμένου που 

διδάσκεται. Μια προπαρασκευαστική εκπαίδευση στον ρυθμό που επιθυμεί ο 

εκπαιδευόμενος εξυπηρετεί την εξοικείωσή του με τα επιμέρους στοιχεία, δεξιότητες ή 

γνώσεις, που θα χρειαστεί για να προσπελάσει το κύριο υλικό και να κατασκευάσει τις 

νοητικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια της κύριας μαθησιακής διαδικασίας. 

8) Αρχή της Σηματοδότησης (Signaling Principle)  

Η εισαγωγή «σημάνσεων» στην παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού έχει σκοπό την 

επισήμανση και την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται σε μια αιτιώδη σχέση 

οι γνώσεις που παρέχονται χωρίς να προσθέτουν επιπλέον περιεχόμενο. Σκοπός των 

«σημάνσεων» είναι να κατευθύνουν τον εκπαιδευόμενο στις πιο σημαντικές ιδέες και στον 

τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους. 

9) Αρχή της Προσωποποίησης (Personalization Principle)  

Η αρχή αυτή αφορά τον σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού Υλικού με ένα περισσότερο 

προσωπικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραλείπονται δεδομένα από ό,τι σε μια 

πιο απρόσωπη εκδοχή του. Η εκδοχή σε πιο προσωπικό χαρακτήρα περιλαμβάνει τη χρήση 

α’ και β’ ενικού προσώπου στα όσα γράφονται ή ακούγονται, όπως θα συνέβαινε σε μία 

ευθεία αποστροφή του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο, τη χρήση της προσωπικής 

φωνής του εκπαιδευτή σε προσωπικό διαλογικό ύφος, τη χρήση χαρακτήρων (avatars) με 

προορισμό να καθοδηγούν τον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα όταν 

οι λέξεις του παρουσιάζονται με έναν πιο φιλικό και επικοινωνιακό ύφος, παρά με 

απρόσωπο και επίσημο ύφος. 

10) Αρχή της Κατάτμησης (Segmenting Principle)  

Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται στον 

εκπαιδευόμενο με τρόπο συνοπτικό, χωρίς να υπερφορτώνονται οι δίοδοι πρόσληψης 

(οπτική και λεκτική) της πληροφορίας. Ως εκ τούτου, οι μακροσκελείς αφηγήσεις δεν 

ευνοούν την καλύτερη κατανόηση και πρόσληψη της πληροφορίας, ενώ η κατάτμηση του 
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Υλικού θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας των 

πληροφοριών. 

11) Αρχή της Φωνής (Voice Principle) 

Προκρίνεται η χρήση φωνών στις αφηγήσεις που ενσωματώνονται στο Εκπαιδευτικό Υλικό 

με ευγένεια και φιλικό τόνο. 

12) Αρχή της εικόνας (Image Principle)  

Δεν είναι απαραίτητη και δεν συνεπικουρεί τη μάθηση του εκπαιδευόμενου η παρουσία της 

εικόνας του αφηγητή. 

Ο Ραλλιάς & Αναστασιάδης (2015) επισημαίνουν ότι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον αξιοποιεί τόσο τη λεκτική όσο και την οπτικο-εικονική δίοδο πρόσληψης και 

επεξεργασίας της πληροφορίας με τρόπο που να διευκολύνεται η ικανότητα των 

εκπαιδευόμενων να προσλαμβάνουν, να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν και να 

ανακαλούν τις πληροφορίες όσο και να εστιάζουν στις σημαντικότερες από αυτές. 

5.4. Οι επτά αρχές δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Οι Σπανακά & Λιοναράκης (2017) συνοψίζουν τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού προορισμένου για την Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα κάνουν λόγο για: 

1η αρχή: Διδακτικοί στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι διδακτικοί στόχοι (teaching objectives) ενός μαθησιακού αντικειμένου προσδιορίζονται 

με βάση το προφίλ των διδασκομένων, διατυπώνονται με σαφήνεια, είναι μετρήσιμοι και 

συνδυάζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes) που αντίστοιχα πρέπει 

να έχουν συγκεκριμένη στόχευση, να είναι σαφή και ρεαλιστικά ως προς την επίτευξή τους.  

2η αρχή: Ο προφορικός λόγος 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό που παράγεται για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση απαιτεί 

προφορικότητα στον γραπτό λόγο η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη ενός νοερού διαλόγου 

ανάμεσα στον διδασκόμενο και το Υλικό, είτε πρόκειται για κείμενο οδηγιών, 

επεξηγήσεων, ερμηνείας ή σχολιασμού. Η προφορικότητα στον λόγο που εκφέρεται 
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κατανοητά και με σαφήνεια δημιουργεί τις συνθήκες μιας συζήτησης που μπορεί να πάρει 

τη μορφή απλών έως και σύνθετων «συζητήσεων» που εκμαιεύουν τη γνώση. 

3η αρχή: Ανακαλυπτική μάθηση 

Η διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης από τον διδασκόμενο με μέσο το Εκπαιδευτικό 

Υλικό το οποίο δεν είναι αναγκαίο να ακολουθεί μία αυστηρά γραμμική και καθοδηγητική 

πορεία ενεργειών. 

4η αρχή: Τι είμαι ικανός να κάνω με αυτά που έμαθα; 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό στοχεύει στην καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και αυτό θα 

πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και γνωστό στον διδασκόμενο καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να είναι πλήρως κατανοητό τι θα μάθει και τι θα μπορεί 

να κάνει με όσα έμαθε. 

5η αρχή: Τα Αυτονόητα 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πρέπει να παραθέτει όλα τα 

στοιχεία που αφορούν τις σημειώσεις και τις οδηγίες του Υλικού ακόμα και όσα θεωρούνται 

αυτονόητο ότι τα γνωρίζει ο διδασκόμενος γιατί κάτι τέτοιο δεν αποτελεί δεδομένο. 

6η Αρχή: Γιατί αυτό και όχι το άλλο;  

Το Εκπαιδευτικό Υλικό πρέπει να διέπεται από μία λογική ροή που να συνδέει τα 

προηγούμενα με τα επόμενα, να εξηγεί τις συγκεκριμένες κάθε φορά επιλογές υλικού, 

πηγών και να αιτιολογεί τη σύνδεση ανάμεσά τους. 

7η Αρχή: Οι Εικόνες στις Έννοιες  

Η οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών στο Εκπαιδευτικό Υλικό με τη μορφή εικόνων, 

βίντεο, φωτογραφιών infographic και κάθε άλλου προσφιλούς οπτικού και εποπτικού 

υλικού, είναι αναγκαία για την ευκολότερη κατανόηση του περιεχομένου των εννοιών. 

5.5. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού σχετίζεται με 

ερευνητικές διαδικασίες που αποσκοπούν ανάλογα με την επιστημολογική, θεωρητική ή 

μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθούν στην αποτίμηση της ποιότητας ή/και της 

αποτελεσματικότητάς τους (Ruiz-Mallen, Barraza, Bodenhom & Reyes-García, 2009; Scott 
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& Gough, 2003; Stokking, vanAert, Meijberg & Kaskens, 1999, όπ. αναφ. στις Γρίλλια & 

Δασκολιά, 2019). 

Η έρευνα αξιολόγησης εντάσσεται στον χώρο της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής έρευνας 

που σκοπό έχει να κατανοήσει καλύτερα τις εκπαιδευτικές πρακτικές και να τις αναπτύξει 

περαιτέρω, συνδέοντας τις με τις γενικές επιδιώξεις και τους ειδικότερους στόχους των 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικών Υλικών που αξιολογούνται (Γρίλλια & 

Δασκολιά, 2019). 

Είναι σημαντικό να έχουν διαμορφωθεί καλά δομημένα κριτήρια για την αξιολόγηση ενός 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Εκπαιδευτικού Υλικού προκειμένου να εξαχθεί μία 

χρήσιμη ανατροφοδότηση για τους σχεδιαστές των Προγραμμάτων και του Υλικού, καθώς 

με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι δυνατή η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου και η μεγιστοποίηση 

της εκπαιδευτικής καταλληλόλητας (Pierrakeas, Xenos & Pintelas, 2003)  

Η αποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών Υλικών Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης κρίνεται 

από την ευελιξία στον σχεδιασμό τους, στοιχείο που αντανακλά την αυτόνομη μαθησιακή 

διαδικασία που αποτελεί τον πυρήνα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η δημιουργία 

τέτοιων Εκπαιδευτικών Υλικών απαιτεί την εφαρμογή πολλών σταδίων ανάπτυξης, 

αναστοχασμού και αναθεώρησης όπου οι σχεδιαστές με ευελιξία και θετική ανταπόκριση 

στις πιθανές υποδείξεις θα προχωρούν στη βελτίωση του παραγόμενου Υλικού (Thomson, 

1987) 

Σύμφωνα με τις Monroe & Li (2013) υπάρχουν τρεις τύποι αξιολόγησης που σχετίζονται 

με τον χρόνο και τη διάρκεια εφαρμογής ως προς την υλοποίηση ενός Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος ή/και την παιδαγωγική χρήση ενός Εκπαιδευτικού Υλικού: α) η αρχική 

(front-end), β) η διαμορφωτική (formative) και γ) η τελική (summative) αξιολόγηση. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν στη διαμορφωτική αξιολόγηση καθώς αυτή ανατροφοδοτεί 

τους σχεδιαστές Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού και τους 

επιτρέπει να τα σχεδιάσουν καλύτερα αναφορικά με τις προδιαγραφές με τις οποίες 

σχεδιάζονται. 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) επιτρέπει σε όσους σχεδιάζουν ένα 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή/και  Εκπαιδευτικό Υλικό να μείνουν πιστοί στους σκοπούς και 
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τους επιμέρους στόχους που τέθηκαν, να παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης και να το 

βελτιώσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, πριν την ολοκλήρωση και τελική του 

αξιολόγηση. Σε αυτή τη διαδικασία, είναι χρήσιμη αφενός η κριτική ματιά ειδικών που θα 

αξιολογήσει την ακρίβεια και την επάρκεια του παραγόμενου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού και αφετέρου η άποψη πραγματικών ή 

δυνητικών συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή χρηστών του Εκπαιδευτικού 

Υλικού για το βαθμό ικανοποίησης από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Γρίλλια & Δασκολιά, 

2019). 

Οι Monroe & Li (2013) διακρίνουν δύο τύπους διαμορφωτικής αξιολόγησης σε σχέση με 

την εμπλοκή ή μη, ειδικών ή δυνητικών χρηστών: α) τη συμμετοχική  διαμορφωτική 

αξιολόγηση (engaging stakeholders formative evaluation), όπου η εμπλοκή των 

συμμετεχόντων αποτελεί μέρος  μιας συνεργατικής διαδικασίας με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αξιολόγησης για αυτούς που σχεδιάζουν και για αυτούς που συμμετέχουν β) 

την εξελικτική διαμορφωτική αξιολόγηση (developmental  formative  evaluation), όπου 

εξωτερικοί αξιολογητές κρίνουν την καταλληλότητα των επιλογών, την 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών κατά τον σχεδιασμό προκειμένου να προκύψει 

αναστοχασμός γύρω από τους επιδιωκόμενους στόχους. 

5.6. Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν ζητήματα που αφορούν στις βασικές αρχές που 

διέπουν το Εκπαιδευτικό Υλικό που προορίζεται για την ΕξΑΕ, αναπτύχθηκε η γνωστική  

θεωρία της Πολυμεσικής μάθησης στην οποία στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του ΕΥ που 

προορίστηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, καθώς και οι επτά αρχές δημιουργίας 

ΕΥ σύμφωνα με τους Σπανακά & Λιοναράκη (2017). Τέλος έγινε αναφορά στον τρόπο και 

στις διαδικασίες αξιολόγησης ενός ΕΥ προκειμένου να χαρακτηριστεί κατάλληλο.
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6. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού με θέμα: Οι 

Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών 

6.1. Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται λόγος για την προβληματική που οδήγησε στην 

εκπόνηση του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Υλικού και γίνεται αναφορά στις 

παιδαγωγικές αρχές και τους διδακτικούς στόχους που λήφθηκαν υπόψη. Ακολουθεί 

αναλυτική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το ΕΥ 

προορισμένο για Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας του μαθήματος της 

Ιστορίας Β’ Λυκείου, της δομής που ακολουθήθηκε και των ψηφιακών εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

6.2. Αφετηρία της δημιουργίας του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ο Niall Ferguson στον βιβλίο του Πολιτισμός (Civilization) παραθέτει (σ.123-124) τις 

απόψεις ιστορικών σύμφωνα με τις οποίες η ανακάλυψη της αμερικανικής ηπείρου αποτελεί 

την υπέρτατη αιτία της υπεροχής της Δύσης και ακόμα ότι χωρίς τον Νέο Κόσμο η δυτική 

Ευρώπη θα είχε παραμείνει μία μικρή καθυστερημένη περιφέρεια της Ευρασίας, εξαρτημένη 

από την Ανατολή για μεταγγίσεις τεχνολογίας, μεταλαμπαδεύσεις πολιτισμού και μεταβιβάσεις 

πλούτου. Χωρίς τις σκιώδεις γαίες της Αμερικής και τους Αφρικανούς σκλάβους που 

δούλευαν, δε θα ήταν δυνατό να υπάρξει «ευρωπαϊκό θαύμα», ούτε Βιομηχανική 

Επανάσταση. Ακόμα κι αν παραπάνω ισχυρισμοί μοιάζουν υπερβολικοί, δίνουν τον τόνο 

για τη σημασία και τον αντίκτυπο που είχε η ιστορική αυτή περίοδος για την επόμενα 

βήματα της ανθρωπότητας που ακολούθησαν τους επόμενους αιώνες, καθώς διαμόρφωσε 

τις συνθήκες για την επικράτηση των ευρωπαϊκών χωρών σε όλον τον κόσμο 

(αποικιοκρατία), τη δημιουργία του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, τις εξελίξεις της 

Βιομηχανικής Επανάστασης και την κυριαρχία του δυτικού πολιτισμού. Οι μαθητές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έρχονται σε επαφή με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο 

μέσα από το μάθημα της Ιστορίας στην Β’ Γυμνασίου και στην Β’ Λυκείου. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας του 

Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565-1815) Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου για 

να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες της Ενότητας 3 με τίτλο «Οι Ανακαλύψεις» του 
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κεφαλαίου 6 με τίτλο «Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των 

Νέων Χωρών ως τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).  

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει πέντε υποενότητες με αντίστοιχους τίτλους:   

α) Προς αναζήτηση νέων δρόμων 

β) Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα 

γ) Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο 

δ) Η κατάκτηση του νέου κόσμου και οι αποικιακές αυτοκρατορίες 

ε) Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις 

Σύμφωνα με την ύλη του μαθήματος για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως ορίστηκε με τη 

με αριθμ. πρωτ. 103701/Δ2/15-9-2021 (ΦΕΚ Β' 4254) ΥΑ του ΥΠΑΙΘ, η ενότητα δε 

διδάσκεται στο σύνολό της αλλά δίνεται οδηγία για αναλυτική διδασκαλία μόνο των 

υποενοτήτων β, γ, και ε. Το παρόν Εκπαιδευτικό Υλικό επιτρέπει την προσέγγιση τόσο του 

μέρους της ενότητας προς αναλυτική διδασκαλία όσο και των επιμέρους υποενοτήτων που 

παραλείπονται μέσα σε μια διαδικασία συμπληρωματικής σχολικής ΕξΑΕ, όπου οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία να προσπελάσουν τα βασικά σημεία της ενότητας, να έρθουν σε επαφή 

με παραμέτρους των ιστορικών γεγονότων που δεν προτείνονται για αναλυτική διδασκαλία, 

να εμβαθύνουν και να κάνουν συνδέσεις με το παρόν. 

Με δεδομένο ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος, ύστερα από αναστολή δύο ετών λόγω 

ανωτέρας βίας που διαμόρφωσε η πανδημία Covid’19, εφαρμόστηκε ο υπ’ αριθμ. 4692, 

τεύχος A’ 111/12.06.2020 νόμος που καθιέρωνε την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 

Δυσκολίας για την προαγωγή των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου, η προσπάθεια κάλυψης 

της εξεταστέας ύλης κατέστησε επιφανειακή και διεκπεραιωτική, ως γνωστικές «γέφυρες», 

την προσέγγιση των υποενοτήτων που παραλείπονται από την εξεταστέα ύλη.  

Ως εκ τούτου, οι ανάλογες συνθήκες πίεσης που ισχύουν για τους μαθητές του Λυκείου 

καθιστούν ως μία σημαντική λύση την συμπληρωματική και ως ένα βαθμό αυτόνομη Εξ 

Αποστάσεως διδασκαλία της ενότητας, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν όλες τις ιστορικές γνώσεις, ακόμα και τις παραλειπόμενες από τος οδηγίες, 

μέσα από το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό σε μία Εξ Αποστάσεως αυτόνομη 

μαθησιακή διαδικασία. 
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6.3. Παιδαγωγικό πλαίσιο  

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας για τις Α’ και Β’ τάξεις του Λυκείου 

(υπ’ αριθμ. 80347/Δ2/3-6-2021/ΦΕΚ/2020 ΥΑ) αναφέρει ότι οι γενικοί σκοποί του 

μαθήματος συναρτώνται με τα ιδεώδη μιας κοινωνίας, το μέλλον που οραματίζεται και τον 

τύπο ανθρώπου και πολίτη που θέλει να διαμορφώσει μέσω της εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση 

γενετικής ιστορικής συνείδησης, η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης, δημοκρατικής συνείδησης 

και ανθρωπιστικών αξιών και η συγκρότηση μιας πλουραλιστικής και ανεκτικής εθνικής 

ταυτότητας αποτελούν βασικούς σκοπούς του μαθήματος της ιστορίας στις σύγχρονες 

δημοκρατικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

Ειδικότερα γίνεται λόγος για: 

τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης, με την έννοια της σχέσης που διαμορφώνουν οι 

άνθρωποι στο παρόν τους με το παρελθόν τους και με τις προσδοκίες που καλλιεργούν για 

το μέλλον ή τους φόβους τους. 

την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης, που σχετίζεται αναπόσπαστα με την κριτική σκέψη, με 

τη διάσταση της δομικής ολοκλήρωσης και τον συνδυασμό νοητικών και ψυχολογικών 

δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική και συνθετική ικανότητα, η επιχειρηματολογία, η 

τεκμηρίωση, η διακρίβωση της αιτιότητας που συνδέει τα ιστορικά γεγονότα μεταξύ τους, 

η αποκάλυψη των αξιών και των κινήτρων που καθοδήγησαν τη δράση ατόμων και ομάδων, 

η κατανόηση της ιστορικότητας των γεγονότων και των φαινομένων, η πολυσήμαντη 

ιστορική ενσυναίσθηση. 

την καλλιέργεια εθνικής ταυτότητας, δηλαδή  του αισθήματος του συνανήκειν σε μια 

εθνική κοινότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από μακρόχρονες ιστορικές διαδικασίες 

με την ανάπτυξη της κριτικής συλλογικής αυτογνωσίας, που επιτρέπει στους μαθητές να 

αντιλαμβάνονται ότι η εθνική τους ταυτότητα και η συγκρότησή της έχουν ιστορία.  

την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης, δίνοντας έμφαση στον πλουραλισμό των 

απόψεων, τον διάλογο και την αλληλεπίδραση, αμφισβητώντας την αυθεντία και 

αποκηρύσσοντας τη δογματική μοναδικότητα της ιστορικής αλήθειας. 

την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών, που διαμορφώνουν πλαίσια κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και παράγουν πρότυπα συμπεριφοράς, κινητοποιούν τη δράση των 
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ανθρώπων και λειτουργούν ως καθοδηγητικές αρχές στις αποφάσεις που καλούνται να 

πάρουν οι μελλοντικοί πολίτες για το πώς θα δράσουν. 

6.4. Διδακτικοί σκοποί 

Βασισμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών (2019) για το μάθημα της Ιστορίας στην Α’ και Β’ 

Λυκείου το ΕΥ εστιάζει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων ιστορικού γραμματισμού για 

τους μαθητές:  

• να συνδυάζουν τη χρονολογική με τη θεματική προσέγγιση των διάφορων ιστορικών 

φαινομένων, ώστε να αποκτήσουν μια -κατά το δυνατόν- ολοκληρωμένη εικόνα των 

μεγάλων ιστορικών αλλαγών, αλλά και της ιστορικής συνέχειας  

• να καλλιεργούν τις έννοιες της ιστορικής σκέψης 

• να ενθαρρύνονται στην σε βάθος μελέτη ιστορικών ζητημάτων συμβατών με την ηλικία, 

την ψυχοσύνθεση και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ παράλληλα να επιδιώκεται η διασύνδεσή 

τους με το παρόν 

• να εξοικειωθούν με τις αρχές, την προβληματική και τα μεθοδολογικά εργαλεία της 

πολυπρισματικότητας και της ιστορικής ενσυναίσθησης 

• να αναπτύξουν την ικανότητα να εντάσσουν φαινόμενα, διαδικασίες και γεγονότα στον 

ιστορικό χρόνο και χώρο και να διακρίνουν με ιστορικούς όρους το παρόν από το 

παρελθόν, καθώς και να αντιλαμβάνονται τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις και 

διαβαθμίσεις του ιστορικού χρόνου (περίοδος, μακρός χρόνος, βραχύς χρόνος, συγκυρία, 

διάρκεια, μεταβολή, συνέχεια, κύκλος, αδράνεια-στασιμότητα, παλινδρόμηση, συγχρονία, 

διαχρονία, διαδοχή κ.ά.) 

• να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες εξοικείωσης με την ιστοριογραφική προβληματική, 

με την επεξεργασία των διαφορετικών ερμηνειών για τα ιστορικά γεγονότα και να 

επισημαίνουν οι ίδιοι/ες τα κενά στις ιστορικές τους γνώσεις 

• να εξοικειωθούν με την ιστοριογραφική μεθοδολογία, με τους τρόπους δηλαδή 

διερεύνησης του παρελθόντος, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορική γνώση αλλάζει 

στον χρόνο, συσσωρεύεται και συγκροτείται με τη συστηματική διερεύνηση, ταξινόμηση, 

ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών που προκύπτουν από τα κάθε είδους τεκμήρια,   

• να ασκούνται συστηματικά και με συνέπεια στην αναγνώριση διαφορετικών οπτικών και 

ερμηνειών για συγκεκριμένα ιστορικά ζητήματα και ειδικότερα να αξιολογούν τη σημασία 
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και το ρόλο προσώπων, καταστάσεων και γεγονότων στο εκάστοτε ιστορικό και 

ερμηνευτικό τους πλαίσιο, να κατανοούν την επίδραση που έχει το ιστορικό παρελθόν και 

οι απόψεις γι’ αυτό στο παρόν, καθώς και να αντιλαμβάνονται το παρελθόν ως ένα πεδίο 

διαρκούς και ατέρμονης ιστορικής έρευνας και διαλόγου 

• να διατυπώνουν συγκροτημένο προφορικό και γραπτό ιστορικό λόγο, παραθέτοντας 

επιχειρήματα, τα οποία στηρίζονται σε ιστορικά τεκμήρια, και χρησιμοποιώντας την 

ιστορική ορολογία, όπως και βασικές έννοιες της ιστορικής γλώσσας, αλλά και 

αξιοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη 

• να εξοικειωθούν με τη διερευνητική μάθηση μέσω των θεματικών προσεγγίσεων, που δεν 

συνιστούν προκατασκευασμένες αφηγήσεις, αλλά ερευνητικά σχέδια τα οποία εκκινούν με 

μεταβλητά, ως ένα βαθμό, ερευνητικά ερωτήματα που θα τίθενται με τη μορφή 

προβλήματος προς επίλυση 

• να μπορούν να αξιοποιούν ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης για την 

εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών τους και για να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακής 

αφήγησης. Γενικότερα, να ενδυναμώσουν τις αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες 

ψηφιακού γραμματισμού, ώστε να είναι σε θέση να στέκονται κριτικά απέναντι στο 

διαδίκτυο, ως κυρίαρχη σήμερα μορφή της Δημόσιας Ιστορίας, - μέσα από τους 

συνεργατικούς, ποικίλους και διαφοροποιημένους τύπους μάθησης και επικοινωνίας να 

ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση, η αποκλίνουσα σκέψη και η αξιοποίηση των 

ποικίλων ταλέντων και ικανοτήτων τους 

• να τους προσφέρονται ευκαιρίες να εκφράζονται με τρόπους που επιτρέπουν και ενδυναμώνουν 

την ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας και συμβάλλουν δυναμικά στην καλλιέργεια 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων (δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, προσομοιώσεις κ.τ.λ.).  

6.4.1. Επιμέρους διδακτικοί στόχοι  

Σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή για το μάθημα της Ιστορίας Β’ Λυκείου ορίζονται ως 

διδακτικοί στόχοι για τη συγκεκριμένη ενότητα οι εξής: 

• Να εμβαθύνουν οι μαθητές στα αίτια και στα κίνητρα που ώθησαν τις ευρωπαϊκές 

χώρες στις Ανακαλύψεις Νέων Χωρών. 

• Να προσδιορίσουν την παγκόσμια σημασία της διερεύνησης των γεωγραφικών 

οριζόντων και της ανακάλυψης των θαλάσσιων οδών. 
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• Να εντοπίσουν τις κυριότερες συνέπειες των γεωγραφικών Ανακαλύψεων στην 

οικονομία, στην κοινωνία, την πολιτική και τη νοοτροπία. 

6.5. Παιδαγωγικές αρχές δημιουργίας του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η σχεδίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού με τίτλο «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών» για 

το μάθημα της Ιστορίας Β’ Λυκείου εκκινεί από την προσπάθεια να δοθεί η ιστορική γνώση 

με τρόπο προσφορότερο στον εκπαιδευόμενο που θα τον καθιστά, από παθητικό δέκτη 

άκριτων ιστορικών πληροφοριών, ενεργό υποκείμενο που θα συνεργεί στην αναπαραγωγή 

του παρελθόντος και θα οικοδομεί τη γνώση συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσωπική 

του ανάπτυξη και την καλλιέργεια κριτικού πνεύματος (Τζόκας 2002). Η παραπάνω 

προσέγγιση συνάδει με τη βασική παιδαγωγική θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού 

(social constuctivism) όπου η γνώση οικοδομείται και παράγεται από μία ενεργητική, 

προσωπική και ταυτόχρονα κοινωνική διαδικασία νοηματοδότησης μέσα από διεργασίες 

όπως η αφαίρεση, ο αναστοχασμός και η δημιουργία γνωστικών και κοινωνικών δομών 

(Τσιβάς, 2009). Στο πλαίσιο αυτό έχουν επιλεγεί δραστηριότητες ανάλυσης και σύνθεσης 

ιστορικών πηγών που προσεγγίζουν τη γνώση ως ποιοτική και ποσοτική ανακατασκευή της 

παλαιάς, ως υπέρβαση της «νεκρής γνώσης» που λειτουργεί ως εμπόδιο για την περιγραφή, 

ανάλυση και ερμηνεία της ιστορικής πραγματικότητας (Κόκκινος, 2000). Στο πλαίσιο της 

διαδραστικής μάθησης (interactive learning) έγινε επιλογή διαδραστικών δραστηριοτήτων 

(διαδραστικά βίντεο) και ενισχύθηκε η δημιουργία απομακρυσμένης κοινότητας μάθησης 

για κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων με τη χρήση του φόρουμ της πλατφόρμας ανάρτησης 

του Εκπαιδευτικού Υλικού (Chamilo).  

Με σκοπό την ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων υιοθετήθηκαν στρατηγικές 

συμπεριφοριστικού χαρακτήρα με ενσωμάτωση ασκήσεων τύπου drill and practice για τη 

διαπίστωση του βαθμού εμπέδωσης της νέας γνώσης και επιβράβευσης των 

εκπαιδευόμενων, που έχουν μόνο χαρακτήρα γεφύρωσης και δεν αποτελούν το βασικό μέσο 

για την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας.  

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων επιλέχθηκαν τρεις ενδιάμεσες δραστηριότητες 

που στηρίζονται στη θεωρία του εποικοδομισμού σύμφωνα με την οποία η γνώση 

σχετίζεται με το πλαίσιο γνώσεων και εμπειριών του υποκειμένου, αντλεί από τα 

προσωπικά και πολιτισμικά του χαρακτηριστικά και εκτείνεται σε μεταγνωστικές 
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πρακτικές (Τσιβάς, 2009). Υπό αυτό το πρίσμα ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι ατομικές εργασίες με ψηφιακά εργαλεία αντλώντας υλικό από τις 

ιστορικές γνώσεις που αποκόμισαν και κάνοντας τις ελεύθερα τις προσωπικές επιλογές τους 

για το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης (ψηφιακός εγγραμματισμός). 

6.6. Στάδια υλοποίησης της εργασίας 

Η εργασία για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

εφαρμόστηκε σε στάδια: 

Α’ Στάδιο: Προσδιορισμός του γενικού σκοπού, των επιμέρους στόχων και των 

προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Εκπαιδευτικού Υλικού με παράλληλη 

οριοθέτησή του στο πλαίσιο εφαρμογής του. 

Β’ Στάδιο: Προσδιορισμός του θεωρητικού πλαισίου αναφοράς και βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συμπληρωματική σχολική ΕξΑΕ, διδακτική 

της Ιστορίας με ΤΠΕ, θεωρίες μάθησης και θεωρία της Πολυμεσικής μάθησης, 

Εκπαιδευτικό Υλικό για ΕξΑΕ). 

Γ’ Στάδιο: Καθορισμός των αξόνων και κριτηρίων που διέπουν το Εκπαιδευτικό Υλικό για 

τον σχεδιασμό του.  

Δ’ Στάδιο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού σε ψηφιακό περιβάλλον 

μάθησης με δημιουργία ποικίλων μαθησιακών διαδραστικών δραστηριοτήτων ενταγμένων 

σε τρεις διδακτικές ενότητες. 

Ε’ Στάδιο: Διαμορφωτική αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού για την ενσωμάτωση 

αλλαγών και πιθανών βελτιώσεων σε επόμενο στάδιο.   

Τα παραπάνω στάδια δεν εφαρμόστηκαν με μία γραμμική πορεία αλλά 

αλληλοσυμπληρώνονταν και εξυπηρετούσαν μια ολιστική προσέγγιση του εγχειρήματος με 

την αμοιβαία συνδιαμόρφωση της προς αξιολόγησης έκδοσης του Εκπαιδευτικού Υλικού. 

6.7. Εργαλεία σχεδίασης του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό σχεδιάστηκε με ψηφιακά εργαλεία και αναρτήθηκε στη 

διαδικτυακή πλατφόρμα Chamilo  που φιλοξενεί το Εργαστήριο Ε.ΔΙ.ΒΕ.Α του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα  χρησιμοποιήθηκαν: 
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6.7.1. Λογισμικό H5P 

Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) που επιτρέπει στον 

χρήστη τη δημιουργία διαδραστικού HTML5 υλικού χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές 

γνώσεις. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα εύκολης μετακίνησης του υλικού, χωρίς να 

αλλοιώνεται το περιεχόμενο και ενσωμάτωσής του σε συμβατούς ιστοτόπους καθώς και 

στις ηλεκτρονικές τάξεις e-me και e-class (στην τελευταία ενσωματώθηκαν λειτουργίες του 

λογισμικού κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2021-2022). Όπως αναφέρουν οι Παπαϊωάννου, 

Κουτρομάνος, Κωτσίδης, & Αναστασιάδης (2022) το λογισμικό H5P εξυπηρετεί τον 

εμπλουτισμό της διδασκαλίας, την κινητροδότηση των εκπαιδευομένων για δημιουργία και 

μάθηση καθώς και τη διαδικασία μιας αυτόνομης μαθησιακής διαδικασίας, με βασικό 

πλεονέκτημα τις πολλαπλές δυνατότητες του λογισμικού για τη γραφική αναπαράσταση 

του μαθησιακού περιεχομένου. 

Στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες του 

λογισμικού H5P: 

• Αναδιπλούμενο μενού (Accordion) που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση του 

περιεχομένου, του σκοπού, των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, της δομής και του 

χρονοδιαγράμματος της μελέτης.  

• Διαδραστική Παρουσίαση (Course Presentation) στην οποία σχεδιάστηκαν όλες οι 

διαφάνειες των τριών ενοτήτων με χρήση γραφικών, εικόνων, βίντεο (διαδραστικών 

και μη), ήχων, μουσικής, κειμένου, υπερσυνδέσεων και δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης. 

6.7.2. Πλατφόρμα Chamilo 

Μετά τον σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού Υλικού, ακολούθησε η ενσωμάτωσή του στη 

διαδικτυακή πλατφόρμα Chamilo που φιλοξενείται στη σελίδα του  Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α του  

Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πλατφόρμα Chamilo ανήκει στην κατηγορία των Συστημάτων 

Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ)- (Learning Management Systems, LMS). Τα Συστήματα 

Διαχείρισης Μάθησης διαμορφώνουν ένα πλήρες περιβάλλον μάθησης με δυνατότητα 

αξιοποίησης της επικοινωνίας μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκπόνησης και 

παράδοσης διδακτικού υλικού σε διαδικτυακή μορφή και χρήσης ποικίλων εργαλείων 

(Κουτσουρίδης, 2009). Τα ΣΔΜ μπορούν να εξυπηρετήσουν μία μαθησιακή διαδικασία που 
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βασίζεται στις αρχές της Εξ Αποστάσεως, αφού ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει πιο ενεργά 

στη μαθησιακή διαδικασία, προσαρμόζει τη μάθηση στον δικό του ρυθμό και τις δικές του 

ανάγκες και μπορεί να εμπλακεί με τον εκπαιδευτικό σε ένα πιο προσωπικό, 

εξατομικευμένο και υποστηρικτικό επίπεδο (Καρακατσάνης, 2011). 

Αξιοποιήθηκαν επιπλέον δυνατότητες της πλατφόρμας για τον εμπλουτισμό του 

Εκπαιδευτικού Υλικού με αναλυτική περιγραφή του μαθήματος που θα παρακολουθούσαν 

οι εκπαιδευόμενοι και τη δημιουργία δραστηριοτήτων αφόρμησης και ενδιάμεσων 

εργασιών με τη χρήση του φόρουμ της πλατφόρμας. 

6.7.3. Ψηφιακό εργαλείο Doodly 

Το Doodly είναι ένα λογισμικό που παρέχει τη δυνατότητα για σχεδιασμό και παραγωγή 

κινούμενων εικόνων (animation) με εφαρμογή σε πολλαπλά πεδία. Στον εκπαιδευτικό 

τομέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βίντεο με γνωστικό ή επεξηγηματικό 

περιεχόμενο ενώ δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις  (Edet, et al., 2021). Με το 

συγκεκριμένο εργαλείο δημιουργήθηκαν τα βίντεο σύνοψης σε κάθε διδακτική ενότητα. 

6.7.4. Ψηφιακός πίνακας Padlet 

Πρόκειται για ένα ελεύθερο web 2.0 εργαλείο, μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα για 

τη δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών πινάκων με δυνατότητες χρήσης τους ως 

«αποθετήρια» πληροφοριών, όπου μπορούν να αναρτηθούν ποικίλα αρχεία (κείμενα, 

εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο, υπερσύνδεσμοι) (Deni & Zainal, 2018) ενώ παράλληλα οι 

ίδιοι οι χρήστες μπορούν, τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα, να αναρτούν, να σχολιάζουν 

και να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του πίνακα. 

6.7.5. Ψηφιακό εργαλείο Book Creator 

Το Book Creator είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα (open source) που επιτρέπει τη 

δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου, το περιεχόμενο του οποίου σχεδιάζεται, οργανώνεται, 

δημιουργείται, δημοσιεύεται και διαμοιράζεται από τον χρήστη της εφαρμογής. Απαιτείται 

εγγραφή για τη χρήση της δωρεάν βασικής έκδοσης ενώ με συνδρομή ο χρήστης 

εξασφαλίζει πρόσβαση σε αυξημένες λειτουργίες μαζί με τη δυνατότητα συνεργατικής 

σύγχρονης επεξεργασίας.  Ο Tavernier (2016) διαπιστώνει ότι αποτελεί ενδιαφέρουσα 

διαδικασία ο σχεδιασμός και η δημιουργία κειμένου στο πλαίσιο της χρήσης ενός 
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ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book), παράλληλα με την προσωπική εμπλοκή των μαθητών τόσο 

στη διαδικασία μαγνητοφώνησης ή /και μαγνητοσκόπησης του περιεχομένου. 

6.7.6. Άλλα ψηφιακά εργαλεία Web 2.0 

CrosswordLabs: πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο web 2.0 που επιτρέπει την 

εισαγωγή λέξεων με τους αντίστοιχους ορισμούς για την παραγωγή ψηφιακών 

σταυρόλεξων ανοιχτών και διαθέσιμων στον παγκόσμιο ιστό. Η διαδικασία δημιουργίας 

του ψηφιακού σταυρόλεξου είναι γρήγορη, δεν απαιτεί εγγραφή και επιτρέπει με παιγνιώδη 

τρόπο, ανάμεσα στα άλλα, τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης, τον έλεγχο της 

εμπέδωσης της νέας γνώσης αλλά και την κατασκευή της γνώσης από τον ίδιο τον 

εκπαιδευόμενο. Στο παρόν Εκπαιδευτικό Υλικό χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο 

εργαλείο για τη δημιουργία ατομικά από κάθε εκπαιδευόμενο ενός ψηφιακού σταυρόλεξου 

και στη συνέχεια η ανάρτησή του σε ένα ψηφιακό πίνακα για πιθανή χρήση του από τους 

άλλους εκπαιδευόμενους. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι αντλούν γνωστικό υλικό 

από την ενότητα που μελετούν, παράγουν οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό και το διαμοιράζονται 

με ομότιμους τους εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό (Μαρτίνου, 

2021) και παιγνιώδη τρόπο. 

Sway Microsoft 365: πρόκειται για δωρεάν εφαρμογή του πακέτου Microsoft Office που 

διευκολύνει τη δημιουργία και την κοινή χρήση αλληλεπιδραστικών αναφορών, 

προσωπικών ιστοριών, παρουσιάσεων, ψηφιακών αφηγήσεων, οπτικών ταξιδιωτικών 

περιηγήσεων κ.α. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

καθώς και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες ενώ μπορεί με την προσθήκη 

σημειωτικών πόρων όπως κειμένου, αρχείων, βίντεο, πινάκων, κινούμενου περιεχομένου, 

να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για web-based παρουσιάσεις (Harefa et al., 2019).  

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων web 2.0 από τους εκπαιδευόμενους δεν είναι κατ’ ανάγκη 

εύκολη, ακόμα και στην περίπτωση των εκπαιδευόμενων που ανήκουν στη «γενιά Ζ» στη 

ζωή των οποίων είναι ενταγμένες οι νέες τεχνολογίες σε καθημερινή βάση (Dolot, 2018). 

Είναι σημαντική η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη χρήση εργαλείων web 2.0 πριν 

από τη εφαρμογή τους (Deni & Zainal, 2018). Καθώς όμως οι μελέτες δείχνουν ότι η 

εξοικείωση με τα εργαλεία web 2.0 δεν αποτελεί μοναδική προϋπόθεση για την 

παιδαγωγική χρήση τους εκ μέρους των εκπαιδευόμενων (Wozniak et al., 2009), οι Deni & 

Zainal (2018) επισημαίνουν ως πιθανά προβλήματα την προσβασιμότητα και την ικανότητα 
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των εκπαιδευομένων να τα χειριστούν, οπότε σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό να 

επιλέγονται εργαλεία εύκολα στο χειρισμό και χωρίς πολλές απαιτήσεις σε επίπεδο 

τεχνικών γνώσεων.  Η προπαίδευση και η προετοιμασία των εκπαιδευομένων στη χρήση 

εργαλείων web 2.0 είναι καθοριστική για τη διασφάλιση ότι οι τελευταίοι είναι 

προετοιμασμένοι και έχουν αρκετές γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσουν τα εργαλεία 

αυτά για παιδαγωγικούς σκοπούς (Wynn, 2013), γεγονός που ενισχύει το αίσθημα 

αυτοπεποίθησης για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση τέτοιων 

ψηφιακών εργαλείων (Deni & Zainal, 2018).  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, στο τέλος κάθε Διδακτικής Ενότητας δόθηκε 

σύνδεσμος με οδηγίες γνωριμίας και εξοικείωσης με το ψηφιακό εργαλείο με το οποίο 

ζητήθηκε να υλοποιηθούν οι ενδιάμεσες δραστηριότητες καθώς και η τελική εργασία.  

6.8. Δομή και αναλυτική παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό σχεδιάστηκε και ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα Chamilo του 

Ε.ΔΙ.ΒΕ.Α του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην αρχική εικόνα του μαθήματος οι φιγούρες που 

δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του Υλικού καλωσορίζουν τους εκπαιδευόμενους και τους 

δίνουν τις βασικές οδηγίες για την περιήγηση στο μάθημα. 
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Εικόνα 1: Αρχική οθόνη μαθήματος 

 

Για το Εκπαιδευτικό Υλικό «Οι Ανακαλύψεις των Νέων χωρών» σχεδιάστηκαν τρεις 

διδακτικές ενότητες:  

1η Διδακτική Ενότητα: Προς αναζήτηση νέων δρόμων 

2η Διδακτική Ενότητα: Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο 
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3η Διδακτική Ενότητα: Οι συνέπειες των Ανακαλύψεων  

Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση πατώντας το αντίστοιχο 

εικονίδιο όπως φαίνεται στην εικόνα 2:  

Κάθε Διδακτική Ενότητα ξεκινά με τα Εισαγωγικά Στοιχεία (εικόνα 3) όπου δίνονται 

χρήσιμες πληροφορίες για την ενότητα και ακολουθεί μία δραστηριότητα αφόρμησης στο 

φόρουμ της πλατφόρμας (εικόνα 4): 

 

Εικόνα 3: Αρχική οθόνη κάθε διδακτικής ενότητας 

 
 

Εικόνα 2: Οι διδακτικές ενότητες 
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Ακολουθεί η παρουσίαση των Διδακτικών Ενοτήτων που περιέχουν τον βασικό κορμό των 

δραστηριοτήτων για την προσέγγιση της θεματικής που πραγματεύεται κάθε ενότητα 

(εικόνα 5): 

 

Εικόνα 5: Οθόνη παρουσίασης Διδακτικής Ενότητας 

 
Και οι τρεις διδακτικές ενότητες σχεδιάστηκαν ακολουθώντας ένα αντίστοιχο μοτίβο με 

μία αρχική εισαγωγική διαφάνεια με τα περιεχόμενα και τη δομή της ενότητας (εικόνα 6) 

την ταυτότητά της (εικόνα 7) και μία διαφάνεια επεξήγηση εικονιδίων απαραίτητη για την 

περιήγηση στην παρουσίαση (εικόνα 8).  

 

Εικόνα 4: Οθόνη δραστηριότητας αφόρμησης στο φόρουμ 
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Εικόνα 6: Οθόνη με περιεχόμενα και δομή ενότητας 

 

 
Εικόνα 7: Οθόνη με την ταυτότητα της ενότητας 

 



 

«Αθανασία Φατσή», «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ  

(e-Learning)»: Διπλωματική Εργασία  74 

 
Εικόνα 8: Οθόνη με επεξήγηση εικονιδίων 

 
Ακολουθούν οι διαφάνειες με το υλικό προς μελέτη και τις αντίστοιχες δραστηριότητες ενώ 

κάθε Παρουσίαση ολοκληρώνεται με μία διαφάνεια σύνοψης με βίντεο που συνοψίζει το 

υλικό που μελετήθηκε (εικόνα 9), μία διαφάνεια με τη σχετική και προτεινόμενη 

βιβλιογραφία (εικόνα 10), μία διαφάνεια με δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης (εικόνα 11) 

και μία διαφάνεια με την ανάθεση των ενδιάμεσων εργασιών (εικόνα 12).

 

Εικόνα 9: Οθόνη σύνοψης διδακτικής ενότητας 
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Εικόνα 10: Οθόνη βιβλιογραφίας 

 

 
Εικόνα 11: Οθόνη με δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης 
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Εικόνα 12: Οθόνη με ενδιάμεση εργασία 

 
Στην πλατφόρμα Chamilo ακολουθεί χώρος ανάρτησης για τις ενδιάμεσες δραστηριότητες 

και την τελική εργασία στο φόρουμ της πλατφόρμας (εικόνα 13) και η Διδακτική Ενότητα 

ολοκληρώνεται με μία σύνοψη του υλικού που μελετήθηκε από τον εκπαιδευόμενο (εικόνα 

14).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Οθόνη με το φόρουμ ανάρτησης δραστηριοτήτων 
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Εικόνα 14: Οθόνη σύνοψης Διδακτικής Ενότητας 

6.9. Εφαρμογή αρχών που διέπουν τον σχεδιασμό Εκπαιδευτικού  

Υλικού  

Βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου 

Εκπαιδευτικού Υλικού υπήρξαν οι μεθοδολογικές και θεωρητικές αρχές της ΕξΑΕ, η 

γνωστική θεωρία της Πολυμεσικής μάθησης και η τυπολογία παραγωγής Εκπαιδευτικού 

Υλικού για την ΕξΑΕ που διατύπωσε ο Λιοναράκης (2001) βασισμένος στο μοντέλο που 

πρότεινε ο Richard West το 1996.  

6.9.1. Παραδείγματα εφαρμογής με βάση τις αρχές της ΕξΑΕ 

O Holmberg (1986) θεωρεί ότι μία Εξ Αποστάσεως διδασκαλία, όταν καταφέρνει να 

αναπαραστήσει την επικοινωνία του εκπαιδευόμενου με το Εκπαιδευτικό Υλικό ως μία 

συζήτηση, τότε έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να τον παρακινήσει και να είναι πιο 

αποτελεσματικό από ό,τι μια απρόσωπη παρουσίαση όπως σε ένα γραπτό κείμενο. Η 

επίτευξη μιας καθοδηγούμενης διδακτικής συζήτησης (guided didactic conversation) μέσω 

του Εκπαιδευτικού Υλικού μπορεί σύμφωνα με τον Holmberg (1986) να επιτευχθεί όταν 

υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα στο υλικό που είναι γραμμένο σε σαφή και 
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καθομιλούμενη γλώσσα, ευανάγνωστη γραφή και με διαβαθμισμένη πυκνότητα 

πληροφοριών (εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15: Παράδειγμα διαφάνειας με ευανάγνωστη γραφή, κατανοητή γλώσσα 

 
Άλλο χαρακτηριστικό αποτελεί κατά τον Holmberg (1986) η παράθεση σαφών οδηγιών και 

υποδείξεων για το τι πρέπει να κάνει ή να αποφύγει ο εκπαιδευόμενος, τι πρέπει να προσέξει 

ή να λάβει υπόψη του (εικόνα 16).  

 
Εικόνα 16: Παράδειγμα καθοδήγησης και οδηγιών 
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Σημασία αποδίδει ο Holmberg (1986) στην υιοθέτηση ενός προσωπικού ύφους που 

ενισχύεται με τη χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών (εικόνα 17), ενώ είναι 

σημαντική και η συναισθηματική εμπλοκή του εκπαιδευόμενου για την πρόκληση 

ενδιαφέροντος (εικόνα 18) 

 

Εικόνα 17: Παράδειγμα φιλικού και προσωπικού ύφους 

 

 

Εικόνα 18: Παράδειγμα συναισθηματικής εμπλοκής 
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Η πρόκληση του συναισθήματος των εκπαιδευόμενων επιτυγχάνεται και με την παραπομπή 

σε δραστηριότητες εμβάθυνσης που σχετίζονται με στοιχεία της δικής του πραγματικότητας 

που αποκτούν όμως νέο νόημα όταν τοποθετούνται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι π.χ. η 

σύνδεση της προέλευσης της σοκολάτας από την Αμερική και το ταξίδι των τροφών που 

άλλαξαν τον διατροφικό χάρτη της Ευρώπης (εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19: 2ο παράδειγμα συναισθηματικής εμπλοκής 

 

O Holmberg (1986) κάνει λόγο ακόμα για διαχωρισμό των αλλαγών στο θέμα (μοτίβο) 

μέσω σαφούς δήλωσης, τυπογραφικών μέσων ή, στην περίπτωση ηχητικού μηνύματος, 

μέσω της εναλλαγής αντρικής ή γυναικείας φωνής ή μέσω παύσεων. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση υιοθετήθηκαν δύο διαφορετικά θέματα /μοτίβα στις διαφάνειες της 

παρουσίασης των ενοτήτων (εικόνα 20) και επινοήθηκαν τέσσερις φανταστικές φιγούρες 

με διαφορετική φωνή (αντρικές και γυναικείες) για την καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου  

(εικόνα 21). 
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Εικόνα 21: Οι φιγούρες καθοδήγησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την επίτευξη της καθοδηγούμενης διδακτικής συζήτησης (guided didactic conversation) 

υιοθετήθηκε ύφος προφορικό και διαλογικό στην παράθεση των ιστορικών πληροφοριών 

και την καθοδήγηση στις δραστηριότητες (εικόνα 22) προκειμένου να εξασφαλισθεί μια 

διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και το Εκπαιδευτικό Υλικό, τέτοια που να 

του παρέχει κίνητρο να εμπλακεί στη μαθησιακή διαδικασία και στην ανταλλαγή απόψεων 

(Holmberg, 1999). Αντίστοιχα επιχειρήθηκε η ανατροφοδότηση του εκπαιδευόμενου μετά 

Εικόνα 20: Διαφορετικά θέματα παρουσίασης 
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την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων αξιολόγησης με θετικά σχόλια στις σωστές απαντήσεις 

(εικόνα 23) και οδηγίες για επαναπροσέγγιση στις λανθασμένες. 

 

 

Εικόνα 23: Παράδειγμα επιβράβευσης θετικής απάντησης 

Εικόνα 22: Παράδειγμα καθοδηγούμενης διδακτικής συζήτησης 
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Εικόνα 24: Παράδειγμα ανατροφοδότησης λανθασμένης απάντησης 

 

6.9.2. Παραδείγματα εφαρμογής με βάση την τυπολογία των West και  

Λιοναράκη 

Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001) τα κείμενα που ενσωματώνονται σε ένα Εκπαιδευτικό 

Υλικό που προορίζεται για ΕξΑΕ πρέπει να επιδιώκουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

εκπαιδευόμενο και το ίδιο το υλικό. Κατά τους West – Λιοναράκη η βασική διάρθρωση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού στηρίζεται: 

στην Πρώτη Δέσμη: Κείμενο – Προκείμενα - Μετακείμενα 

Το κείμενο αποτελεί τον κορμό, τον κεντρικό πυρήνα του Υλικού και πρέπει να είναι 

συμπαγές, αλληλεπιδραστικό και προσωποκεντρικό, δοσμένο με ρέοντα λόγο και 

τεκμηρίωση. Στην εικόνα 25 είναι ορατή η προσπάθεια να αποδοθεί η κεντρική ιστορική 

αφήγηση, έτσι όπως στηρίζεται βιβλιογραφικά από τα εγχειρίδια που αντλήθηκε και τα 

οποία αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρουσίασης. 
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Εικόνα 25: Οθόνη με κείμενο 

 

Τα προκείμενα και τα μετακείμενα ολοκληρώνουν μαζί με το κείμενο την πρώτη δέσμη 

θεμελίων για το ΕΥ της ΕξΑΕ. Πρόκειται για κείμενα που συμπληρώνουν το βασικό 

κείμενο δημιουργώντας μια σχέση εξάρτησης ανάμεσά τους και διασφαλίζοντας την 

αλληλεπίδραση των γνωστικών πεδίων και τη συνεκτικότητα των κειμένων.  

Ως προκείμενα ορίζονται: τα περιεχόμενα, οι ερμηνευτικοί τίτλοι, τα κεφάλαια και οι 

ενότητες, ο σκοπός, οι στόχοι (γενικοί και επί μέρους), τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

οι λέξεις και οι έννοιες κλειδιά, τα διαγνωστικά τεστ και οι ανάλογες δραστηριότητες που 

εξυπηρετούν την ενσωμάτωση του εκπαιδευόμενου στη νέα γνώση και στη γεφύρωση με 

την προϋπάρχουσα (εικόνα 26). 
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Εικόνα 26: Παράδειγμα προκείμενου 

 

Ως μετακείμενα ορίζονται: οι συνόψεις κεφαλαίων και ενοτήτων, τα παραρτήματα, οι 

περιλήψεις, η βιβλιογραφία, οι παραπομπές, οι οδηγοί για περαιτέρω μελέτη, τα γλωσσάρια 

και οι δραστηριότητες ελέγχου. Αποτελούν εργαλεία που χρησιμεύουν για να αντεπεξέλθει 

ο εκπαιδευόμενος στις απαιτήσεις των κειμένων και στην ανάδραση που απαιτείται κατά 

την προσπέλασή τους (εικόνα 27). 

 

Εικόνα 27: Παράδειγμα μετακείμενου 
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στη Δεύτερη Δέσμη: – Διακείµενα – Επικείµενα – Παρακείµενα – Περικείµενα 

Τα διακείμενα σχετίζονται με την προϋπάρχουσα γνώση και την εμπειρία του 

εκπαιδευόμενου που λειτουργούν ως γέφυρες με τα κειμενικά στοιχεία και θα επιτρέψουν 

την απόκτηση της νέας γνώσης. Πρόκειται για συμπεράσματα, συνόψεις και περιλήψεις, 

δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, μηχανισμούς ανατροφοδότησης και 

παραπομπών σε συγγενείς πηγές πληροφοριών και απαντήσεων, μηχανισμούς κατανόησης 

και εφαρμογής των νέων δεδομένων. 

  

Εικόνα 28: Παράδειγμα διακειμένου 

 
Τα  επικείμενα έχουν επεξηγηματικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για 

διασαφηνίσεις, γλωσσάρια, ορισμούς και κείμενα - συνδέσεις και κρίκους που χρησιμεύουν 

για να κατανοήσει κανείς και να επεξεργαστεί το βασικό κείμενο. Διευκολύνουν την 

κατανόηση και επεξεργασία του βασικού κειμένου (εικόνα 29). 
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Εικόνα 29: Παράδειγμα επικειμένου 

  

Τα παρακείµενα είναι µη – γλωσσικά ή ηµι – γλωσσικά μέρη της ανάπτυξης των κειμένων 

και συνεισφέρουν στην κατανόηση του λόγου και των οπτικών δεδομένων πιο 

αποτελεσματικά. Πρόκειται για φωτογραφίες, γραφήματα, εικόνες, σχήματα και 

τυπογραφικές ιδιαιτερότητες (εικόνα 30). 

  

Εικόνα 30: Παράδειγμα παρακείμενου - infographic 
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Τα περικείµενα είναι επιπρόσθετα στοιχεία που υποστηρίζουν το βασικό κείμενο. Είναι 

κείμενα που παρεμβάλλονται, συνδέουν και εμπλουτίζουν τον βασικό πυρήνα του κειμένου 

και βρίσκονται διάσπαρτα σε όλα τα μέρη του. (εικόνα 31) 

 

Εικόνα 31: Παράδειγμα παρακείμενου 

 
στην Τρίτη Δέσμη: – Πολυκείμενα– Πολυαντικείμενα 

Τα πολυκείµενα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπόνηση και 

εφαρμογή εργασιών με βάση την επεξεργασία και απόκτηση της νέας γνώσης από τον 

εκπαιδευόμενο (εικόνα 32). 
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Τα πολυαντικείμενα αποτελούν το σύνολο των ηλεκτρονικών μέσων που μεταφέρουν τα 

το Εκπαιδευτικό Υλικό. Ειδικά στην περίπτωση ηλεκτρονικής μορφής Εκπαιδευτικού 

Υλικού και όχι έντυπης, όλο το σώμα του Υλικού είναι διαμορφωμένο σε μορφές 

πολυαντικειμένων (βίντεο, ήχος, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπολογιστικά νέφη 

(clouds), ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα μεταφοράς και υποστήριξης της μάθησης). Το 

συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε σε ηλεκτρονική 

μορφή και είναι εξ ολοκλήρου βασισμένο στη χρήση πολυαντικειμένων (εικόνα 33). 

 

Εικόνα 32: Παράδειγμα πολυκείμενου 
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Εικόνα 33: Παράδειγμα πολυαντικειμένου 

 

6.9.3. Παραδείγματα εφαρμογής με βάση τις αρχές της Πολυμεσικής μάθησης 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό με τίτλο «Οι Ανακαλύψεις των νέων χωρών» σχεδιάστηκε με βάση 

τις αρχές της γνωστικής θεωρίας της Πολυμεσικής μάθησης (Cognitive Theory of 

Multimedia Learning) του Richard Mayer (2001). Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας 

έγινε σε προηγούμενο Κεφάλαιο (5.3. Η γνωστική θεωρία της Πολυμεσικής μάθησης).  

Πολυμεσική Αρχή (Multimedia Principle): Συνδυασμός εικόνων και λέξεων με στατικά 

και δυναμικά στοιχεία (εικόνα 34) 

 

Εικόνα 34: Παράδειγμα πολυμεσικής αρχής 
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Αρχή της Χωρικής και Χρονικής Συνάφειας (Spatial and Temporal Contiguity 

Principle): Παρουσίαση του μηνύματος σε μία σελίδα ή οθόνη ενοποιημένο και αντιστοιχία 

ηχητικής απόδοσης (αφήγησης) του μηνύματος με τη σχετική οπτική αναπαράσταση 

(animation) ταυτόχρονα και όχι σε διαδοχή (εικόνα 35) 

 

Εικόνα 35: Παράδειγμα χωρικής συνάφειας 

 
Αρχή της Τροπικότητας (Modality Principle): Παρουσίαση και πρόσληψη του 

μηνύματος μέσω οπτικής και ακουστικής διόδου με τη χρήση εικόνας και ηχητικής 

απόδοσης. Στην εικόνα 36 απεικονίζεται διαφάνεια της Παρουσίασης του Υλικού με 

φωτογραφία του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Η φιγούρα αναπαράγει ηχητικό μήνυμα με 

πληροφορίες για αυτόν και προσκαλεί τον εκπαιδευόμενο για περισσότερη διερεύνηση.  
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Εικόνα 36: Παράδειγμα αρχής της τροπικότητας 

 

Αρχή της Προπαίδευσης (Pretraining Principle): Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για 

την εξοικείωσή του με επιμέρους στοιχεία, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την 

κύρια μαθησιακή διαδικασία. Στο ΕΥ επιλέχθηκε να γνωρίσουν και να διερευνήσουν 

αρχικά τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο στην Ανατολή για να προετοιμαστούν για τη βασική 

ιστορική προσέγγιση των αιτίων και των συνεπειών των Ανακαλύψεων (εικόνα 37) 

 

Εικόνα 37: Παράδειγμα αρχής της προπαίδευσης 
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Αρχή της Σηματοδότησης (Signaling Principle): Η εισαγωγή «σημάνσεων» στην 

παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού (εικόνα 38) 

 

Εικόνα 38: Παράδειγμα αρχής σηματοδότησης 

Αρχή της Προσωποποίησης (Personalization Principle): Ο προσωπικός χαρακτήρας, το 

διαλογικό και φιλικό ύφος, η χρήση χαρακτήρων (εικόνα 39) 

 

Εικόνα 39: Παράδειγμα αρχής της προσωποποίησης 
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Αρχή της Κατάτμησης (Segmenting Principle): Συνοπτική απόδοση του μηνύματος. 

Στην εικόνα 40 φαίνεται η επιλογή να κατατμηθούν οι ιστορικές πληροφορίες για τις 

συνέπειες των Ανακαλύψεων στην οικονομία της Ευρώπης σε τρεις διαφορετικές 

διαφάνειες, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να τις επεξεργαστεί πιο εύκολα. 

 

 

 

Εικόνα 40: Παράδειγμα αρχής της κατάτμησης 
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6.9.4. Παραδείγματα εφαρμογής με βάση τις διδακτικές αρχές της Ιστορίας 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό εφάρμοσε αρχές της διδακτικής της Ιστορίας προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τους γενικούς και επιμέρους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται από το 

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας της Β’ Λυκείου. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση όχι στην απομνημόνευση πληροφοριών αλλά στην 

ιστορική κατανόηση και σκέψη, με κατάλληλα επιλεγμένες πολύπλευρες δραστηριότητες 

δημιουργικής έκφρασης (εικόνα 41). 

 

Εικόνα 41: Παράδειγμα δραστηριότητας ελεύθερης έκφρασης 

 

Οι πηγές αποτελούν τον βασικό μοχλό διερεύνησης της ιστορικής γνώσης σε όλη τη 

διάρκεια της μαθησιακής πορείας, αξιοποιούνται κριτικά και ενεργοποιούν την ερευνητική 

και ανακαλυπτική μάθηση με ενθάρρυνση στη δημιουργική και ευφάνταστη «συνομιλία» 

του εκπαιδευόμενου με την ιστορική πηγή (εικόνα 42). Στο Εκπαιδευτικό Υλικό γίνεται 

ευρεία χρήση ποικίλων μορφών ιστορικών πηγών (ιστορική αφήγηση, σχεδιαγράμματα, 

στατιστικοί πίνακες, ζωγραφικοί πίνακες κ.α.) σε μια προσπάθεια να ενεργοποιηθούν 

ποικίλες δεξιότητες. 
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Εικόνα 42: Παράδειγμα χρήσης ιστορικής πηγής 

 

Στο ΕΥ είναι συνεχής η προσπάθεια σύνδεσης της ιστορικής αφήγησης με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα του εκπαιδευόμενου και τον συσχετισμό των γνώσεων που αποκομίζει με 

τη συνειδητοποίηση του ρόλου του ως ιστορικού υποκειμένου που η δράση του αποτελεί 

συνέχεια και εξέλιξη της δράσης εκείνων που έζησαν κάποτε. Έτσι στην εικόνα 43 φαίνεται 

π.χ. πώς ο εκπαιδευόμενος τοποθετεί στο ιστορικό γίγνεσθαι ένα δημοφιλές προϊόν και το 

συσχετίζει με τη σύγχρονη πραγματικότητα, αφού πρώτα προσέγγισε τον πολιτισμό των 

Αζτέκων που πρώτοι χρησιμοποίησαν αυτό το φυτό. 

 

Εικόνα 43: Παράδειγμα συσχετισμού των ιστορικών γνώσεων με τη σύγχρονη πραγματικότητα 

Μέσα από ποικίλους και διαφοροποιημένους τύπους μάθησης και επικοινωνίας 

ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση του εκπαιδευόμενου, ενισχύεται η αποκλίνουσα 

σκέψη και η αξιοποίηση των ποικίλων ταλέντων και ικανοτήτων του. Στην εικόνα 44 

δίνεται ως ενδιάμεση εργασία η δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου με θέμα τις συνέπειες 

των Ανακαλύψεων των νέων χωρών με ελεύθερη δομή.  
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Εικόνα 44: Παράδειγμα δημιουργικής έκφρασης 

Επιπλέον αξιοποιούνται στοιχεία της διαδραστικής μάθησης με τη χρήση διαδραστικών 

ασκήσεων (εικόνα 45) και της χρήσης του φόρουμ στην πλατφόρμα Chamilo για ανταλλαγή 

απόψεων ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους (βλέπε εικόνα 13)  

 

Εικόνα 45: Παράδειγμα διαδραστικού βίντεο 

Ακόμα δίνεται έμφαση στη διδακτική αξιοποίηση του ιστορικού αποθέματος που μπορούν 

να παρέχουν τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και το ευρύτερο ιστορικό 
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τοπίο με στόχο την ανάπτυξη στοχευμένων μαθησιακών διαδικασιών αξιοποίησης της 

υλικής διάστασης του παρελθόντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο εκπαιδευόμενος έρχεται 

σε επαφή με ιστορικά μνημεία που συνδέονται με την ιστορική περίοδο που μελετά 

κάνοντας τις συνδέσεις που του επιτρέπουν να εγκιβωτίσει το ιστορικό παρελθόν στο παρόν 

του. Στην εικόνα 46 απεικονίζεται το μνημείο των Ανακαλύψεων που βρίσκεται στην 

Πορτογαλία μέσω του οποίου ο εκπαιδευόμενος συνδυάζει τη δράση των μεγάλων Ισπανών 

και Πορτογάλων θαλασσοπόρων του 15ου και 16ου αιώνα με τον σημερινό γεωγραφικό 

χώρο.  

 

Εικόνα 46: Παράδειγμα αξιοποίησης ιστορικού μνημείου 

Σημαντικός χώρος δίνεται ακόμα στη διαθεματική προσέγγιση που επιτρέπει τη διεύρυνση 

και τον συσχετισμό περισσότερων γνωστικών πεδίων με τρόπο που η γνώση να 

οικοδομείται ολιστικά και να αποκτά νόημα (εικόνα 47)  
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Εικόνα 47: Παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης 

6.10. Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο αυτό έγινε αναλυτική παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού με τίτλο «Οι 

Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών» που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βασισμένο σε 

συγκεκριμένες παιδαγωγικές και μεθοδολογικές θεωρίες, αποτυπώθηκε η δομή του ΕΥ και 

δόθηκαν παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω αρχών.
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7. Μεθοδολογία έρευνας 

7.1. Εισαγωγή  

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας που 

υλοποιήθηκε για την αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Υλικού. Πιο συγκεκριμένα τίθενται τα 

ερευνητικά ερωτήματα, το είδος της έρευνας που επιλέχθηκε, δίνονται στοιχεία για τον 

χρόνο και το δείγμα της έρευνας, παρουσιάζονται ζητήματα μεθοδολογικής προσέγγισης 

και τα μέσα συλλογής δεδομένων. Ακολουθούν η παράθεση του τρόπου επεξεργασίας των 

δεδομένων και τυχόν περιορισμοί. Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. 

7.2. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν η αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Υλικού που 

παρήχθη για τις ανάγκες μιας Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας, από ομότιμους ειδικούς 

ερευνητές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς φιλολόγους της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μαθητές της Β’ τάξης Λυκείου.  

7.2.1. Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι 

Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί αν το 

Εκπαιδευτικό Υλικό ακολουθεί τις αρχές και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ, αν δημιουργήθηκε 

με βάση τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης και να αποτυπωθούν οι απόψεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών για το Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με τον σχεδιασμό του 

(παρουσίαση, ευχρηστία, επάρκεια, εκπαιδευτικοί στόχοι) και τον νέο τρόπο διδασκαλίας.  

7.2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την αποτίμηση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού ήταν τα εξής:  

1ο ερευνητικό ερώτημα: Διέπεται το Εκπαιδευτικό Υλικό από τις αρχές και τη 

μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης;  

2ο ερευνητικό ερώτημα: Έχει δημιουργηθεί το Εκπαιδευτικό Υλικό σύμφωνα με τις αρχές 

της Πολυμεσικής Μάθησης;  
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3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο 

συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό;  

4ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών απέναντι στο συγκεκριμένο 

Εκπαιδευτικό Υλικό; 

5ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών απέναντι στον νέο τρόπο 

διδασκαλίας; 

6ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον νέο 

τρόπο διδασκαλίας; 

7.3. Είδος της έρευνας 

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτελεί μια 

κοπιώδη προσπάθεια των σχεδιαστών προκειμένου να αναπτύξουν ένα παιδαγωγικό 

«εργαλείο» που θα μπορεί να διευκολύνει την οικοδόμηση της νέας γνώσης, να 

καλλιεργήσει δεξιότητες και να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία ως μια ευρύτερη 

διαδικασία κοινωνικής αλλαγής (Russo & Olvitt, 2006). Ο ποιοτικός σχεδιασμός ενός 

Εκπαιδευτικού Υλικού οφείλει να ακολουθεί γενικές αρχές και όχι τυποποιημένες 

προδιαγραφές και κριτήρια που βασίζονται σε προκαθορισμένες επί χάρτου συνταγές. 

Τέτοιες γενικές αρχές κατά τους Russo & Olvitt  (2006) είναι: 

• Η ευθυγράμμιση του Εκπαιδευτικού Υλικού με τις υπόλοιπες διαστάσεις της 

μαθησιακής διαδικασίας 

• Η ανταπόκρισή του στο πλαίσιο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

• Η προώθηση της συνεργατικότητας και της συλλογικής μάθησης 

• Η σαφήνεια και η ευκολία στην προσβασιμότητα 

• Η σύνδεση θεωρίας και πράξης 

• Η καλλιέργεια και ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού  

Οι Russo & Olvit (2006) επισημαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο αναστοχασμός πάνω στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού, την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία 

απευθύνεται και στον σκοπό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με το οποίο συνδέεται το 

συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό, ώστε να διαμορφωθούν τα κριτήρια εκείνα που θα 
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κάνουν το Υλικό κατάλληλο και ποιοτικό, βασιζόμενοι στη σκέψη ότι οι ίδιοι οι σχεδιαστές 

του Υλικού χρειάζεται να διαμορφώσουν την ταυτότητά του και τον προσανατολισμό του.  

Πάνω σε αυτές τις γενικές αρχές ακολουθήθηκε μία πορεία σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εξ Αποστάσεως διδασκαλία μιας 

συγκεκριμένης ενότητας της Ιστορίας Β’ Λυκείου, η οποία ανατροφοδοτείτο μέσα από μια 

αναστοχαστική διαδικασία σε σχέση με τις αρχές και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ, τις αρχές 

της Θεωρίας της Πολυμεσικής μάθησης, τις προδιαγραφές ενός Εκπαιδευτικού Υλικού με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (ευχρηστία, ευκολία, καταλληλότητα, συμβατότητα), 

προορισμένου για συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  

Η έρευνα αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Υλικού εστίασε στη φάση του σχεδιασμού του 

με υλοποίηση διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative evaluation) που επιτρέπει σε όσους 

σχεδιάζουν ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή/και Εκπαιδευτικό Υλικό να μείνουν πιστοί 

στους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους που τέθηκαν, να παρακολουθήσουν την πορεία 

εξέλιξης και να το βελτιώσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, πριν την ολοκλήρωση και 

τελική του αξιολόγηση. Σε αυτή τη διαδικασία, είναι χρήσιμη αφενός η κριτική ματιά 

ειδικών που θα αξιολογήσει την ακρίβεια και την επάρκεια του παραγόμενου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού και αφετέρου η άποψη 

πραγματικών ή δυνητικών συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή χρηστών του 

Εκπαιδευτικού Υλικού για το βαθμό ικανοποίησης από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

(Γρίλλια & Δασκολιά, 2019). 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) που επιλέχθηκε ως μέθοδος 

αποτίμησης του ΕΥ επιτρέπει την εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων σε διαφορετικά 

στάδια πριν τη δημιουργία της τελικής έκδοσης και την υλοποίηση της τελικής αξιολόγησής 

του (Trochim, 2001). 

7.3.1. Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2022 με την 

προσπέλαση του Εκπαιδευτικού Υλικού από ομότιμους, εκπαιδευτικούς και μαθητές που 

έγινε με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα Chamilo του ΕΔΙΒΕΑ και συνακόλουθα με τη 

συμπλήρωση των αντίστοιχων για κάθε ομάδα δείγματος ερωτηματολογίων. 



 

«Αθανασία Φατσή», «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ  

(e-Learning)»: Διπλωματική Εργασία  103 

7.3.2. Μέθοδος δειγματοληψίας και δείγμα έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε με βάση τη λεγόμενη, από τους Cohen, Manion, 

Morisson (2007) «βολική» ή ευκαιριακή/συμπτωματική δειγματοληψία, όπου επιλέγονται 

άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στον ερευνητή και στα οποία ο ίδιος έχει εύκολη 

πρόσβαση και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην ερευνητική διαδικασία. Το δείγμα που 

ακολουθεί δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα καμιάς άλλης ομάδας, παρά μόνο του 

εαυτού της και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντληθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας 

γενικεύσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τρεις ομότιμοι εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στη 

μεθοδολογία και στις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ύστερα από παρακολούθηση 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο  

«Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-

Learning)», οι οποίοι αποτίμησαν το Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με τον βαθμό που 

ακολουθεί τη μεθοδολογία και τις βασικές αρχές της Πολυμεσικής μάθησης. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό αποτιμήθηκε ακόμα από 8 γυναίκες εκπαιδευτικούς φιλολόγους 

που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και του Νομού Αττικής 

καθώς και από 9 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοίτησαν κατά το σχολικό 

έτος 2021-2022 στη Β’ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Γαζίου του Νομού Ηρακλείου, και 

συγκεκριμένα στο τμήμα Β3, όπου η ερευνήτρια είχε αναλάβει τη διδασκαλία του 

μαθήματος Γενικής Παιδείας «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου». 

7.4. Μέθοδος έρευνας και συλλογής δεδομένων 

Για την εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου (content analysis). Η ανάλυση περιεχομένου ως 

ερευνητική μέθοδος έχει ως πλεονέκτημα τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι 

συστηματική, μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με άλλες ερευνητικές μεθόδους και έχει 

τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τάσεις.  Πρόκειται για μία τεχνική έρευνας που οδηγεί σε 

επαληθεύσιμα και έγκυρα συμπεράσματα που προκύπτουν από γραπτά κείμενα (ή άλλα 

μορφής κείμενα όπως εικόνες, ταινίες κ.ά.) και σχετίζονται με το συγκείμενο (context) μέσα 

στο οποίο χρησιμοποιούνται (Κόκκινος, Γ., Κιμουρτζής, Π., κ.α., 2016). Σύμφωνα με τον 

Krippendorf (2004) η ανάλυση περιεχομένου εφαρμόζει μεθόδους που διακρίνονται από 
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αξιοπιστία (reliability) και επαναληψιμότητα (replicability), δηλαδή η επεξεργασία και 

ανάλυση των ίδιων δεδομένων από ερευνητές που ερευνούν σε διαφορετικό χρόνο και 

συνθήκες αναμένεται να δώσει τα ίδια συμπεράσματα, καθώς και από εγκυρότητα 

(validity), δηλαδή η έρευνα υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και τα πορίσματά της μπορούν 

να «επαληθευθούν». 

Σύμφωνα με τους Hsieh & Shannon (2005) η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου δεν 

περιορίζεται απλά στην καταγραφή λέξεων αλλά εμβαθύνει στη γλώσσα για τις ανάγκες 

κατηγοριοποίησης μεγάλου όγκου γραπτού κειμένου με τρόπο που να αντιπροσωπεύουν 

παρόμοια νοήματα. Οι κατηγορίες αυτές μπορούν να προκύπτουν από μία σαφή 

επικοινωνία είτε να συνάγονται από αυτή. Κατά τον Downe-Wamboldt (1992, p. 314, όπ. 

αναφ. Hsieh & Shannon, 2005) ο στόχος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου είναι «να 

παρέχει γνώση και κατανόηση του φαινομένου που διερευνάται». 

7.4.1. Στάδια υλοποίησης  

Η έρευνα αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Υλικού πραγματοποιήθηκε στα εξής στάδια: 

• Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ΕΥ έγινε η ανάρτησή του στην πλατφόρμα 

Chamilo του ΕΔΙΒΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης και αντλήθηκε ο σύνδεσμος για την 

κοινοποίησή του στους συμμετέχοντες αξιολογητές. 

• Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια σε μορφή word στις 

αρχές Ιουνίου 2022 και τα απέστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

• Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2022 

σε έντυπη μορφή και τα παρέδωσαν στην ερευνήτρια. 

• Οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια σε μορφή Google Form 

στις αρχές Αυγούστου 2022 για την εξοικονόμηση χρόνου στην άντληση των 

απαντήσεων τους. 

• Ακολούθως έγινε επεξεργασία, παρουσίαση και σχολιασμός των ερευνητικών 

δεδομένων που προέκυψαν.  

7.4.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων για την παρούσα έρευνα έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων που 

δίνονται προς συμπλήρωση στους συμμετέχοντες ελέγχονται στο κατά πόσο η συμπλήρωση 
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τους γίνεται σωστά, με ακρίβεια και ειλικρίνεια και στο κατά πόσο οι συμμετέχοντες που 

δεν επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια θα έδιναν την ίδια κατανομή απαντήσεων όπως και 

όσοι τα επέστρεψαν συμπληρωμένα (Cohen, Manion, Morrison, 2008). Οι παραπάνω 

μελετητές εντοπίζουν ως πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων τη διατήρηση της 

ανωνυμίας που τείνει να τα καταστήσει πιο αξιόπιστα σε σχέση με αντίστοιχα δεδομένα 

που συλλέγονται από μία συνέντευξη, το γεγονός ότι είναι πιο οικονομικά από άποψη 

χρημάτων και χρόνου και μπορούν να διανεμηθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

από τους ομότιμους ειδικούς της ΕξΑΕ βασίστηκε στο σχεδιασμό που πρότεινε το ΕΔΙΒΕΑ 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και που αναπτύχθηκε για να ελέγξει το βαθμό που το 

Εκπαιδευτικό Υλικό που παράγεται από μεταπτυχιακούς ερευνητές του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών υπακούει στις αρχές και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ καθώς και τον 

βαθμό που εφαρμόζει τις επιμέρους αρχές της Γνωστικής Θεωρίας της Πολυμεσικής 

Μάθησης όπως διατυπώθηκε από το Mayer (2002). 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

από τους εκπαιδευτικούς και του μαθητές βασίστηκαν στα κριτήρια που έθεσε ο Thompson 

(1987) με στόχο την αξιολόγηση ενός Εκπαιδευτικού Υλικού Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

και σύμφωνα με τα οποία ένα τέτοιο εργαλείο αξιολόγησης χρειάζεται α) να μετρά το γενικό 

επίπεδο αποδοχής του παραγόμενου Υλικού β) να εντοπίζει βασικά δυνατά σημεία του 

Υλικού που μπορούν να βελτιωθούν στη συνέχεια γ) να εντοπίζει αδύνατα σημεία του 

Υλικού που απαιτούν επανασχεδιασμό δ) να διαπιστώνει και να ερμηνεύει αποκλίσεις από 

τις αξιολογικές κρίσεις ανάμεσα στους σχεδιαστές του Εκπαιδευτικού Υλικού και τους 

χρήστες του ε) να συμπληρώνει άλλες αξιολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τον 

σχεδιασμό και την τελειοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού. Η προσέγγιση αυτή εκκινεί 

από το κοινωνικό – ανθρωπολογικό παράδειγμα (social- anthropological paradigm) των 

μοντέλων αξιολόγησης που στοχεύει να αντλήσει στοιχεία για μια ποιοτική αποτύπωση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού (Thompson, 1987) και που στηρίζεται στο θεωρητικό μοντέλο της 

«διαφωτιστικής αποτίμησης» (illuminative evaluation) των Parlett & Hamilton (1972). Δύο 

είναι οι άξονες κατά τους Parlett & Hamilton (1972) της «διαφωτιστικής αποτίμησης» 

(illuminative evaluation): το εκπαιδευτικό σύστημα (instructional system) και το 
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περιβάλλον μάθησης (learning milieu) που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη 

διαμόρφωση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών.  

Το πρώτο μέρος των ερωτηματολογίων περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που 

αφορούσαν το προφίλ των συμμετεχόντων (ηλικία, βαθμός επίδοσης για τους μαθητές στο 

μάθημα της Ιστορίας, δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ, εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική πράξη για τους εκπαιδευτικούς και εμπειρία στην εφαρμογή Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης). Το κύριο μέρος των ερωτηματολογίων περιλάμβανε θεματικές κατηγορίες 

ερωτήσεων, που αντιστοιχούσαν στους άξονες των κριτηρίων σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

7.4.3. Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων έρευνας  

Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη έρευνα έγινε με τη μέθοδο της 

ποιοτικής Ανάλυσης Δεδομένων (Content Analysis). Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα βασισμένα στο υλικό που μελετήθηκε  (Κόκκινος, 

Γ., Κιμουρτζής, Π., κ.α., 2016) και έγινε προσπάθεια οι κατηγορίες κωδικοποίησης να είναι 

σαφείς και να ανταποκρίνονται σε μία συγκεκριμένη μονάδα ανάλυσης. Η κωδικοποίηση 

βασίστηκε σε ένα προϋπάρχον σύστημα κατηγοριών όπως είχε προκύψει από τις 

αντίστοιχες έρευνες αποτίμησης Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΔΙΒΕΑ και σε ένα νέο ad hoc 

σύστημα κατηγοριών το οποίο διαμορφώθηκε σε πρότερη φάση για τις ανάγκες διεξαγωγής 

της έρευνας αποτίμησης (Smith, 2000). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε η 

απάντηση/παράγραφος που δόθηκε από τους συμμετέχοντες σε κάθε ξεχωριστή ερώτηση. 

Τα ερωτηματολόγια των ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ απεστάλησαν ηλεκτρονικά σε αρχείο 

word και συμπληρώθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή για την ανάγκη άμεσης συλλογής των 

δεδομένων και ψηφιακής καταγραφής τους.  

Τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών απεστάλησαν σε ηλεκτρονικό αρχείο Google Form 

(σύνδεσμος πρόσβασης https://forms.gle/2ew2jn1eKwEFRyLG9)  και συμπληρώθηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου 2022. 

Τα ερωτηματολόγια των μαθητών συμπληρώθηκαν σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια του 

μηνός Ιουνίου 2022 στο διάστημα των πρώτων εβδομάδων μέχρι τη λήξη του σχολικού 

έτους. 

https://forms.gle/2ew2jn1eKwEFRyLG9
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7.4.3.1. Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων από ομότιμους ειδικούς στην Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ομότιμων ειδικών της 

ΕξΑΕ (ΟΕ) σε ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου συγκεντρώθηκαν, 

καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν ανά άξονα σε κατηγορίες ως εξής:  

 

1ος Ερευνητικός άξονας: Επιστημονική συνοχή / τεκμηρίωση  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Α1, Α2, Α3,  Α4, Α5  

 

2ος Ερευνητικός άξονας: Απλή-κατανοητή παρουσίαση γνωστικού αντικειμένου  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, 

Β8, Β9, Β10 

 

3ος Ερευνητικός άξονας: Ευχρηστία  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 

 

4ος Ερευνητικός άξονας: Υποστήριξη – καθοδήγηση στη μελέτη του εκπαιδευόμενου  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Δ1, Δ2, Δ3 

 

5ος Ερευνητικός άξονας: Υποστήριξη της αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευόμενο στη 

μελέτη του  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 

 

6ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατότητα αναστοχασμού - αυτοαξιολόγησης 

εκπαιδευόμενου  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Στ1, Στ2, Στ3, Στ4, Στ5 

 

7ος Ερευνητικός άξονας: Σαφήνεια σκοπού και προσδοκώμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6 
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8ος Ερευνητικός άξονας: Εφαρμογή αρχών της Γνωστικής Θεωρίας Πολυμεσικής 

Μάθησης  

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Η1, Η2, Η3, Η4, Η5, Η6, 

Η7, Η8, Η9, Η10, Η11, Η12, Η13, Η14, Η15 

 

9ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατά σημεία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση Θ1 

 

10ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση Θ2 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει σχηματικά τους άξονες διερεύνησης:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

1ος άξονας: Επιστημονική συνοχή / Τεκμηρίωση 

α) Βιβλιογραφική τεκμηρίωση  

β) Αναφορά σε διαφορετικές πηγές (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά 

συνέδρια) 

γ) Συγκριτική ανάλυση πληροφοριών/απόψεων 

δ) Ερμηνεία/κριτική συζήτηση πληροφοριών  

ε) Δυνατότητα περεταίρω μελέτης σε διαφορετικές πηγές 

2ος άξονας: Απλή - κατανοητή παρουσίαση γνωστικού αντικειμένου 

α) Φιλικό ύφος στον αναγνώστη 

β) Χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών  

γ) Χρήση καθομιλούμενης γλώσσας  

δ) Ευανάγνωστη γραφή  

ε) Ικανοποιητική πυκνότητα πληροφοριών  

στ) Τμηματική παρουσίαση στο μέγεθος της οθόνης  

ζ) Μόνο κείμενο  
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η) Κείμενο και εικόνες  

θ) Κείμενο, εικόνες και βίντεο  

ι) Χρωματικές συνθέσεις που συμβάλλουν στην άνετη αλληλεπίδραση 

3ος άξονας: Ευχρηστία 

α) Κατανοητά και αναγνωρίσιμα κουμπιά πλοήγησης (εμπρός, πίσω κ.α.) 

β) κατανοητά και αναγνωρίσιμα εικονίδια (πρόσθετες πηγές, δραστηριότητες κ.α.) 

γ) Εύκολη πλοήγηση  

δ) Υπερσύνδεσμοι που οδηγούν στο αναμενόμενο περιεχόμενο 

4ος άξονας: Υποστήριξη / καθοδήγηση στη μελέτη του εκπαιδευόμενου 

α) Συμβουλές μελέτης  

β) Έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία  

γ) Επεξηγηματικά σχόλια 

5ος άξονας: Υποστήριξη της αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του 

α) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την έκφραση προσωπικών απόψεων-κρίσεων  

β) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη διατύπωση ερωτήσεων  

γ) Δραστηριότητες συναισθηματικής εμπλοκής με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

δ) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευόμενων  

ε) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να αισθανθεί μέλος μιας 

κοινωνικής ομάδας  

στ) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να ενσωματώσει/εμπλουτίσει 

τις απόψεις του 

6ος άξονας: Δυνατότητα αναστοχασμού/αυτοαξιολόγησης εκπαιδευόμενου 

α) Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης  

β) Δραστηριότητες ανάπτυξης αυτόνομης κριτικής σκέψης  

γ) Δραστηριότητες ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας με στόχο την ανατροφοδότηση  

δ) Δραστηριότητες συσχέτισης δεδομένων με τη δική του πραγματικότητα  

ε) Δραστηριότητες εφαρμογής νέας γνώσης στη δική του πραγματικότητα 

7ος άξονας: Σαφήνεια σκοπού και προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
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α) Σαφήνεια στη διατύπωση του σκοπού κάθε Διδακτικής Ενότητας  

β) Σαφήνεια στη διατύπωση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε Διδακτικής 

Ενότητας  

γ) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν σε επίπεδο γνώσεων  

δ) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν σε επίπεδο δεξιοτήτων  

ε) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν σε επίπεδο στάσεων  

στ) Έλεγχος προόδου με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

8ος άξονας: Εφαρμογή αρχών της Γνωστικής Θεωρίας Πολυμεσικής Μάθησης 

α) Συνδυασμός κειμένου & εικόνας (Πολυμεσική Αρχή)  

β) Χρήση εικόνων (Πολυμεσική Αρχή)  

γ) Στοιχεία αφήγησης (Αρχή Τροπικότητας)  

δ) Μη σχετικές πληροφορίες (λέξεις, εικόνες, ήχοι)  (Αρχή Συνοχής)  

ε) Χρήση φιλικής γλώσσας (Αρχή Προσωποποίησης)  

στ) Χρήση δεύτερου γραμματικού προσώπου (Αρχή Προσωποποίησης)  

ζ) Ηχητική παρουσίαση (Αρχή Προσωποποίησης)  

η) Φιλικό ύφος ηχητικής παρουσίασης (Αρχή Φωνής)  

θ) Φιλικός χαρακτήρας – Avatar (Αρχή Εικόνας)  

ι) Τμηματική παρουσίαση περιεχομένου (Αρχή Κατάτμησης)  

ια) Διαδραστικές δραστηριότητες με ανατροφοδότηση (Αρχή Προσωποποίησης)  

ιβ) Μακροσκελή κείμενα (Αρχή Κατάτμησης)  

ιγ) Σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εργασιών (Αρχή 

Σηματοδότησης)  

ιδ) Στοιχεία επισήμανσης (Αρχή Σηματοδότησης)  

ιε) Εισαγωγικές δραστηριότητες κατανόησης (Αρχή Προπαίδευσης) 

9ος άξονας: Δυνατά σημεία  

Δυνατά σημεία του Υλικού 

10ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης 

Προτάσεις για βελτίωση του Υλικού 

Πίνακας 1: Κατηγορίες ανάλυσης δεδομένων ανά ερευνητικό άξονα (ομότιμοι ΕξΑΕ) 
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7.4.3.2. Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων έρευνας από εκπαιδευτικούς  

Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών (Ε) σε 

ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και 

κωδικοποιήθηκαν ανά άξονα σε κατηγορίες ως εξής:  

 

1ος Ερευνητικός άξονας: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 1 

 

2ος Ερευνητικός άξονας: Ευχρηστία-Ευκολία 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 2 

 

3ος Ερευνητικός άξονας: Επάρκεια-Τεκμηρίωση Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 3 

 

4ος Ερευνητικός άξονας: Ανταπόκριση στους σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 4 

 

5ος Ερευνητικός άξονας: Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 5  

 

6ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατά σημεία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 6 

 

7ος Ερευνητικός άξονας: Αδύνατα σημεία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 7 

 

8ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 8 
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Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει σχηματικά τους άξονες διερεύνησης:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

1ος άξονας: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Αρέσκεια ως προς το Εκπαιδευτικό Υλικό 

2ος άξονας: Ευχρηστία – Ευκολία 

Ευκολία στη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

3ος άξονας: Επάρκεια 

Επάρκεια και τεκμηρίωση των ιστορικών πληροφοριών 

4ος άξονας: Ανταπόκριση στους σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών 

Ανταπόκριση στους ειδικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το 

μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο 

5ος άξονας: Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη 

α) Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη αυτόνομα 

β) Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη συμπληρωματικά 

6ος άξονας: Δυνατά σημεία 

Δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

7ος άξονας: Αδύνατα σημεία 

Αδύνατα σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

8ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης 

Προτάσεις για βελτίωση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πίνακας 2: Κατηγορίες ανάλυσης δεδομένων ανά ερευνητικό άξονα (εκπαιδευτικοί) 
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7.4.3.3. Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων έρευνας από μαθητές 

 Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών-τριών (Μ) σε 

ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου συγκεντρώθηκαν, 

καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν ανά άξονα σε κατηγορίες ως εξής: 

 

1ος Ερευνητικός άξονας: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 7 (α, β, γ, δ) και 8 

 

2ος Ερευνητικός άξονας: Ευχρηστία-Ευκολία 

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 4, 5 και 6 

 

3ος Ερευνητικός άξονας: Οφέλη Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 2 

 

4ος Ερευνητικός άξονας: Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας 

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 1 και 3 

 

5ος Ερευνητικός άξονας: Συμβολή στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου 

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 9 και 10 

 

6ος Ερευνητικός άξονας: Τρόπος διδασκαλίας 

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 11, 12 και 13 

 

7ος Ερευνητικός άξονας: Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού ΕξΑΕ και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα 

Τα δεδομένα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 14 και 15 

 

8ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατά σημεία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 16 

 

9ος Ερευνητικός άξονας: Αδύνατα σημεία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 17 
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10ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση 18 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει σχηματικά τους άξονες διερεύνησης:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

1ος άξονας: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού 

α) ενδιαφέρον ως προς τις διαφάνειες με ιστορική αφήγηση 

β) ενδιαφέρον ως προς τις διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες / ασκήσεις 

γ) ενδιαφέρον ως προς τα βίντεο 

δ) ενδιαφέρον ως προς τα παιχνίδια 

ε) το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 

2ος άξονας: Ευχρηστία – Ευκολία 

α) ευκολία στη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

β) ευκολία κατανόησης του Εκπαιδευτικού Υλικού 

γ) ανάγκη καθοδήγησης από άλλον 

3ος άξονας: Οφέλη Εκπαιδευτικού Υλικού 

α) γνώσεις 

β) καλλιέργεια φαντασίας 

γ) ανάπτυξη δημιουργικότητας 

δ) ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

ε) δυνατότητα συνεργασίας με συμμαθητές 

στ) επαφή με τον κόσμο 

ζ) ευκαιρία για προβληματισμό 

η) άλλο όφελος 

4ος άξονας: Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας 

α) ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας  
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β) συναισθήματα από την προσέγγιση του μαθήματος με τη χρήση του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

5ος άξονας: Συμβολή στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου 

α) κατανόηση ιστορικών όρων με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

β) κατανόηση ιστορικών όρων στην τάξη χωρίς τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

6ος άξονας: Τρόπος διδασκαλίας 

α) διδασκαλία του μαθήματος με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 

β) διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

γ) συνδυασμός διδασκαλίας με τη χρήση εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικού Υλικού και 

διά ζώσης διδασκαλίας 

7ος άξονας: Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα 

α) επέκταση της χρήσης αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Υλικού και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα 

β) λόγοι τεκμηρίωσης 

8ος άξονας: Δυνατά σημεία 

Δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

9ος άξονας: Αδύνατα σημεία 

Αδύνατα σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

10ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης 

Προτάσεις για βελτίωση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πίνακας 3: Κατηγορίες ανάλυσης δεδομένων ανά ερευνητικό άξονα (μαθητές) 

7.4.4. Περιορισμοί της έρευνας 

Τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού πραγματοποιήθηκαν 

κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 (σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022), 

με τις συνακόλουθες δυσκολίες που προέκυπταν από την αναστολή της λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων για τις ανάγκες εκπόνησης της έρευνας αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Υλικού. Η διαδικασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα επανασχεδίασης σε 
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ορισμένα στάδια και επαναπρογραμματισμού της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας σε 

επίπεδο καθορισμού των αξόνων διερεύνησης και επιλογής του δείγματος των 

συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση το δείγμα της έρευνας ανήκει στη λεγόμενη, από τους 

Cohen, Manion, Morisson (2007) «βολική» ή ευκαιριακή/συμπτωματική δειγματοληψία, 

όπου επιλέγονται άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στον ερευνητή και στα οποία ο ίδιος 

έχει εύκολη πρόσβαση και συνάμα είναι πρόθυμα να βοηθήσουν στην ερευνητική 

διαδικασία. Το παραπάνω δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα καμιάς άλλης 

ομάδας, παρά μόνο του εαυτού της και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντληθούν από τα 

αποτελέσματα της έρευνας γενικεύσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό. 

7.5. Παρουσίαση και σχολιασμός δεδομένων έρευνας 

7.5.1. Προφίλ του δείγματος 

Η έρευνα αξιολόγησης έγινε με τη συμμετοχή τριών ομάδων αξιολογητών, ομότιμων-

ειδικών της ΕξΑΕ, εκπαιδευτικών φιλολόγων που υπηρετούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του ηλικιακού 

και γνωστικού προφίλ των ομάδων αυτών. 

7.5.1.1. Προφίλ ομότιμων – ειδικών στην ΕξΑΕ 

Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ που ανέλαβαν να αξιολογήσουν το ΕΥ ήταν τρεις με κοινό 

στοιχείο τη μετεκπαίδευσή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με 

την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» και ως εκ τούτου τη γνώση πάνω στις αρχές και τη 

μεθοδολογία της ΕξΑΕ.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προφίλ των ομότιμων-ειδικών της ΕξΑΕ έχουν ως εξής:  

• Φύλο 

Και οι τρεις ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ ήταν άντρες. 
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Σχήμα 2: Φύλο ΟΕ της ΕξΑΕ 

 

• Ηλικία  

Δύο από τους ομότιμους ειδικούς της ΕξΑΕ ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 41 έως 50 

ετών και ένας είναι άνω των 51 ετών. 

 

Σχήμα 3: Ηλικία ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ 

 

• Χρόνια προϋπηρεσίας 

Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ υπηρετούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα από 5 έως 10 έτη, 11 

έως 20 και πάνω από 20 έτη αντίστοιχα.  

3

Φύλο ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ

Άντρας 
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1

0
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3

22-30 31-40 41-50 > 51

Ηλικία ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ
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Σχήμα 4: Χρόνια προϋπηρεσίας ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ 

 

• Εξοικείωση με αρχές της ΕξΑΕ και ΤΠΕ 

Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ απάντησαν σε τέσσερα ερωτήματα κλειστού τύπου με τη 

χρήση κλίμακας τύπου Likert  με τιμές από 1 έως 5, (το 1 ισοδυναμούσε με το ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 με το ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ) όπου επιχειρήθηκε η διερεύνηση του 

βαθμού εξοικείωσής τους με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, με τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας, με τον συνδυασμό τους στην εκπαιδευτική πράξη και με 

τη μελέτη Εκπαιδευτικού Υλικού προορισμένου για ΕξΑΕ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

είχαν ως εξής:  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕ ΤΗΣ ΕξΑΕ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΕ1 ΟΕ2 ΟΕ2 

Ε4. Είστε εξοικειωμένοι με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
5 5 4 

Ε5. Χρησιμοποιείτε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη. 
4 5 4 

Ε6. Είστε εξοικειωμένοι με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) με τη χρήση των ΤΠΕ. 
5 5 5 

1 1 1

0

1

0-4 5-10 11-20 > 20

Χρόνια προϋπηρεσίας ομότιμων ειδικών της 

ΕξΑΕ
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Ε7. Είστε εξοικειωμένοι με τη μελέτη του εκπαιδευτικού 

υλικού το οποίο έχει σχεδιαστεί με τη μέθοδο της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). 

5 5 5 

Το 1 ισοδυναμεί με το ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 με το ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Πίνακας 4: Εξοικείωση ΟΕ με αρχές ΕξΑΕ και ΤΠΕ 

 
Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ που ανέλαβαν την 

αξιολόγηση του ΕΥ είναι εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ σε πολύ έως πολύ μεγάλο βαθμό. Ο 

ένας τις χρησιμοποιεί στον απόλυτο βαθμό στην εκπαιδευτική πράξη ενώ οι άλλοι δύο 

δηλώνουν ότι η χρήση αυτή γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι τρεις συμφωνούν 

απόλυτα με την εξοικείωσή τους με τη μέθοδο της ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ και όλοι 

συμφωνούν απόλυτα ότι είναι εξοικειωμένοι με τη μελέτη ενός ΕΥ το οποίο έχει σχεδιαστεί 

με τη μέθοδο της ΕξΑΕ. 

7.5.1.2. Προφίλ εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί που προσπέλασαν το ΕΥ και το αξιολόγησαν ήταν ενεργοί φιλόλογοι που 

υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και μία εξ 

αυτών στο νομό Αττικής. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προφίλ των εκπαιδευτικών φιλολόγων έχουν ως εξής: 

• Φύλο 

Οι εκπαιδευτικοί ήταν 8 γυναίκες. 

 

Σχήμα 5: Φύλο εκπαιδευτικών 

 

8

00

Φύλο εκπαιδευτικών

Γυναίκα 
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• Ηλικία  

Το ηλικιακό εύρος των εκπαιδευτικών κυμάνθηκε από τα 43 έτη έως τα 54 έτη.  

 

Σχήμα 6: Ηλικία εκπαιδευτικών 

 

• Χρόνια προϋπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί είχαν σημαντική προϋπηρεσία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

που κυμαίνεται από 11 χρόνια και πάνω, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 7: Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών 
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• Εξοικείωση με ΤΠΕ και ΕξΑΕ 

Οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι απάντησαν σε δύο ερωτήματα κλειστού τύπου με τη χρήση 

κλίμακας τύπου Likert  με τιμές από 1 έως 5, (το 1 ισοδυναμούσε με το ΚΑΘΟΛΟΥ και το 

5 με το ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ) και  2 ερωτήματα κλειστού τύπου με θετική ή αρνητική απάντηση 

(ΝΑΙ ή ΟΧΙ) όπου επιχειρήθηκε η διερεύνηση του βαθμού εξοικείωσής τους με τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη και 

τη συμμετοχή τους ή όχι σε σεμινάρια σχετικά με τις ΤΠΕ και την ΕξΑΕ. Οι απαντήσεις 

που δόθηκαν είχαν ως εξής:  

 

Πόσο εξοικειωμένος είσαι με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ); 

 

Το 1 ισοδυναμεί με το ΚΑΘΟΛΟΥ και το 5 με το ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Πίνακας 5: Εξοικείωση εκπαιδευτικών με ΤΠΕ 
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Πόσο συχνά εφαρμόζεις τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 

διδασκαλία σου; 

 

Το 1 ισοδυναμεί με το ΚΑΘΟΛΟΥ και το 5 με το ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Πίνακας 6: Εφαρμογή ΤΠΕ στην τάξη 

 

Έχεις συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια για την εφαρμογή Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία; 

 

Πίνακας 7: Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια για ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 
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Έχεις συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση; 

 

Πίνακας 8: Συμμετοχή σε σεμινάρια για ΕξΑΕ 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φιλολόγων (5) δηλώνει ΑΡΚΕΤΑ εξοικειωμένη με τις 

ΤΠΕ και μόνο 2 δηλώνουν ότι είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ εξοικειωμένες με αυτές. Αντίστοιχα οι 

περισσότερες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ΑΡΚΕΤΑ συχνά τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη αλλά προκύπτει ότι μόνο μία εκπαιδευτικός εντάσσει ΠΟΛΥ τις νέες τεχνολογίες 

στη διδασκαλία της. Σε επίπεδο επιμόρφωσης μόνο μία εκπαιδευτικός δεν έχει 

παρακολουθήσει ποτέ κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο για τις ΤΠΕ και την ΕξΑΕ. Πέντε 

από αυτές δηλώνουν ότι έχουν επιμορφωθεί και γύρω από τη χρήση των ΤΠΕ και τη μέθοδο 

της ΕξΑΕ. Δύο έχουν συμμετάσχει σε επιμόρφωση είτε μόνο για τις ΤΠΕ, είτε μόνο για την 

ΕξΑΕ. 

7.5.1.3. Προφίλ μαθητών 

Οι μαθητές και μαθήτριες που προσπέλασαν το ΕΥ και το αξιολόγησαν ήταν 9 μαθητές της 

Β’ Λυκείου που κατά το σχολικό έτος 2021-2022 φοίτησαν στη Β’ τάξη Λυκείου στο ΓΕΛ 

Γαζίου της του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο τμήμα Β3 θετικού 

προσανατολισμού. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προφίλ των μαθητών έχουν ως εξής: 

6

2

Συμμετοχή σε σεμινάρια για ΕξΑΕ
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• Φύλο 

8 από τους μαθητές-τριες ήταν κορίτσια και 1 αγόρι. 

 

Σχήμα 8: Φύλο μαθητών-τριών 

 

• Ηλικία  

Οι μαθητές στην πλειονότητά τους ήταν 17 ετών, ένας 16 ετών και δεν δόθηκε απάντηση 

από έναν εξ αυτών. 

 

Σχήμα 9: Ηλικία μαθητών-τριών 

 

Αγόρι; 1
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• Σχολική επίδοση μαθητών-τριών  

Οι μαθητές είχαν στην πλειονότητα τους πολύ καλές έως άριστες επιδόσεις στο μάθημα της 

Ιστορίας κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ένας μαθητής είχε καλή επίδοση. 

 

Σχήμα 10: Σχολική επίδοση μαθητών-τριών στην Ιστορία 

 

• Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

Όλοι οι μαθητές είχαν από καλή έως άριστη γνώση στον χειρισμό ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 

Σχήμα 11: Γνώση Η/Υ των μαθητών 
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7.5.2. Παρουσίαση και σχολιασμός δεδομένων έρευνας από ομότιμους 

ειδικούς στην ΕξΑΕ 

Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν για την αξιολόγηση του ΕΥ από τους ομότιμους 

ειδικούς της ΕξΑΕ παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακες με μονάδα ανάλυσης την 

απάντησή τους. Οι ομότιμοι ειδικοί ήταν τρεις και αποδίδονται με το σύμβολο ΟΕ1, ΟΕ2, 

ΟΕ3 αντίστοιχα. Ακολουθεί ο σχολιασμός των ευρημάτων ανά άξονα. 

7.5.2.1. 1ος Ερευνητικός άξονας: Επιστημονική συνοχή / τεκμηρίωση (ερωτήσεις 

Α1, Α2, Α3,  Α4, Α5)  

α) βιβλιογραφική τεκμηρίωση 

Α1. Στο Ε.Υ. γίνεται παράθεση πληροφοριών / απόψεων με την σχετική 

βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

ΟΕ1 Η παράθεση πληροφοριών και η σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση είναι 

ουσιαστική. 

ΟΕ2 Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο  Ε.Υ. είναι τεκμηριωμένες μέσα από 

βιβλιογραφία και ιστοτόπους τόσο μέσα στις διαφάνειες όσο και στο τέλος 

κάθε ενότητας. 

ΟΕ3 Συμφωνώ απόλυτα. 

Πίνακας 9: Βιβλιογραφική τεκμηρίωση 

 

β) Αναφορά σε διαφορετικές πηγές (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά 

συνέδρια) 

Α2. Στο Ε.Υ. γίνεται αναφορά σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών (βιβλία, 

επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια κλπ). 

ΟΕ1 Ναι, γίνεται αναφορά σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών. 

ΟΕ2 Οι πηγές πληροφοριών βρίσκονται συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε ενότητας, 

στη σχετική διαφάνεια της βιβλιογραφίας, με πληροφορίες για τα βιβλία που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

ΟΕ3 Γίνεται αναφορά σε βιβλία κυρίως αλλά υπάρχουν παραπομπές και σε 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και σε βίντεο. 

Πίνακας 10: Αναφορά σε διαφορετικές πηγές 
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γ) Συγκριτική ανάλυση πληροφοριών/απόψεων 

Α3. Στο Ε.Υ. γίνεται συγκριτική ανάλυση των πληροφοριών / απόψεων. 

ΟΕ1 Ναι, οι διαφορετικές πηγές πληροφοριών οδηγούν και σε συγκριτική ανάλυση. 

ΟΕ2 Υπάρχει συγκριτική ανάλυση πληροφοριών / απόψεων όπως για παράδειγμα 

στην πρώτη ενότητα παρατίθενται πληροφορίες για τον Μάρκο Πόλο από 

διαφορετικές πηγές.  

ΟΕ3 Ναι γίνεται συγκριτική μελέτη των πληροφοριών. 

Πίνακας 11: Συγκριτική ανάλυση πληροφοριών 

 

δ) Ερμηνεία/κριτική συζήτηση πληροφοριών  

Α4. Το Ε.Υ. είναι εμπλουτισμένο με την ερμηνεία / κριτική συζήτηση των 

πληροφοριών. 

ΟΕ1 Ναι, αυτό επιτυγχάνεται με τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

ΟΕ2 Σε κάποιες διαφάνειες ναι. 

ΟΕ3 Ναι είναι εμπλουτισμένο 

Πίνακας 12: Ερμηνεία/κριτική συζήτηση πληροφοριών 

 

ε) Δυνατότητα περεταίρω μελέτης σε διαφορετικές πηγές 

Α5. Το Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο για περαιτέρω μελέτη σε 

διαφορετικές πηγές. 

ΟΕ1 Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει η σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω 

μελέτη είτε με αναφορές στα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν για το ΕΥ, είτε με 

μορφή υπερσυνδέσμων για εύκολη πρόσβαση σε Διαδικτυακό υλικό 

(ιστοσελίδες). 

ΟΕ3 Παρέχεται η δυνατότητα. 

Πίνακας 13: Δυνατότητα περεταίρω μελέτης σε διαφορετικές πηγές 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 1ου ερευνητικού άξονα: Σύμφωνα με τους ομότιμους ειδικούς 

της ΕξΑΕ το ΕΥ διέπεται από επιστημονική συνοχή και τεκμηρίωση που προκύπτει από 

την βιβλιογραφική τεκμηρίωση οι οποίοι διαπιστώνουν ότι είναι ουσιαστική, βασίζεται σε 

έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές από διαφορετικές προελεύσεις και οδηγούν σε συγκριτική 

ανάλυση των πληροφοριών. Επισημαίνουν ότι το ΕΥ εμπλουτίζεται με ερμηνεία και 
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κριτική συζήτηση των πληροφοριών, σε κάποιες διαφάνειες και μέσω των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων και παρέχει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα για περεταίρω μελέτη σε 

διαφορετικές πηγές είτε με τη μορφή βιβλιογραφικών αναφορών, είτε υπερσυνδέσμων σε 

διαδικτυακό υλικό. 

7.5.2.2. 2ος Ερευνητικός άξονας: Απλή-κατανοητή παρουσίαση γνωστικού 

αντικειμένου (Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10) 

α) Φιλικό ύφος στον αναγνώστη 

Β1. Το ύφος γραφής του Ε.Υ. είναι φιλικό για τον αναγνώστη. 

ΟΕ1 Ναι, συμβάλλει με την απλή και κατανοητή παρουσίαση τα μέγιστα. 

ΟΕ2 Το ύφος της γραφής είναι φιλικό και το υλικό παρουσιάζεται με απλή γλώσσα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά σημεία που παρουσιάζονται σύνθετες 

έννοιες – λεξιλόγιο, υπάρχει υπερσύνδεσμος όπου ο μαθητής παραπέμπεται 

για περαιτέρω μελέτη στο διαδίκτυο. 

ΟΕ3 Ειδικά με τη χρήση των avatar είναι πάρα πολύ φιλικό.  

Πίνακας 14: Φιλικό ύφος 

 

β) Χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών  

Β2. Στο Ε.Υ. γίνεται χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών. 

ΟΕ1 Ναι, απόλυτα. 

ΟΕ2 Γίνεται χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών όπου αυτό μπορεί να 

εφαρμοστεί, όπως για παράδειγμα στις οδηγίες για διάφορες δραστηριότητες. 

ΟΕ3 Ναι γίνεται χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών. 

Πίνακας 15: Χρήση κτητικών και προσωπικών αντωνυμιών 

 

γ) Χρήση καθομιλούμενης γλώσσας  

Β3. Στο Ε.Υ. γίνεται κατά το δυνατόν χρήση της καθομιλούμενης γλώσσας. 

ΟΕ1 Ναι, η γλώσσα είναι απολύτως κατανοητή. 

ΟΕ2 Γίνεται χρήση της καθομιλούμενης γλώσσας όσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί 

κυρίως η χρήση του β’ ενικού προσώπου. 

ΟΕ3 Βέβαια γίνεται. 

Πίνακας 16: Χρήση καθομιλούμενης γλώσσας 
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δ) Ευανάγνωστη γραφή  

Β4. Η γραφή του Ε.Υ. είναι ευανάγνωστη. 

ΟΕ1 Ναι, η γραφή του Ε.Υ. είναι ευανάγνωστη. 

ΟΕ2 Το εκπαιδευτικό υλικό διακρίνεται από απλή και ευανάγνωστη γραφή.  

ΟΕ3 Είναι ευανάγνωστη. 

Πίνακας 17: Ευανάγνωστη γραφή 

 

ε) Ικανοποιητική πυκνότητα πληροφοριών  

Β5. Η πυκνότητα των πληροφοριών του Ε.Υ. είναι ικανοποιητική. 

ΟΕ1 Είναι πολύ ικανοποιητική για την πλήρη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων 

και καταστάσεων. 

ΟΕ2 Η πυκνότητα των πληροφοριών είναι ικανοποιητική.   

ΟΕ3 Για το επίπεδο της Β΄ Λυκείου θεωρώ ότι είναι απολύτως ικανοποιητική. 

Πίνακας 18: Ικανοποιητική πυκνότητα πληροφοριών 

 

στ) Τμηματική παρουσίαση στο μέγεθος της οθόνης  

Β6. Το Ε.Υ. παρουσιάζεται τμηματικά στο μέγεθος της οθόνης. 

ΟΕ1 Είναι πολύ καλή η τμηματική παρουσίαση. 

ΟΕ2 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο με σωστή σειρά και παρουσιάζεται 

τμηματικά. Οι ενότητες έχουν επιλεγεί σωστά και η κατανομή των 

υποενοτήτων βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών. 

ΟΕ3 Ναι, τμηματικά παρουσιάζεται. 

Πίνακας 19: Τμηματική παρουσίαση στο μέγεθος της οθόνης 

 

ζ) Μόνο κείμενο  

Β7. Το Ε.Υ. περιέχει μόνο κείμενο. 

ΟΕ1 Όχι! Συνδυάζει τέλεια κείμενο, ήχο και εικόνα. 

ΟΕ2 Το Ε.Υ. δεν περιέχει μόνο κείμενο. Το κείμενο πλαισιώνεται πάντα από 

στοιχεία πολυμεσικής μορφής. 

ΟΕ3 Δεν περιέχει μόνο κείμενο. 

Πίνακας 20: Μόνο κείμενο 
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η) Κείμενο και εικόνες  

Β8. Το Ε.Υ περιέχει κείμενο και εικόνες. 

ΟΕ1 Ναι, συνδυάζει τέλεια κείμενο, ήχο βίντεο και εικόνα. 

ΟΕ2 Πολλές από τις διαφάνειες περιέχουν κείμενο και σχετικές εικόνες. 

ΟΕ3 Περιέχει κείμενο και εικόνες. 

Πίνακας 21: Κείμενο και εικόνες 

 

θ) Κείμενο, εικόνες και βίντεο  

Β9. Το Ε.Υ περιέχει κείμενο, εικόνες και video. 

ΟΕ1 Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Το περιεχόμενο του Ε.Υ. είναι εμπλουτισμένο με εικόνες και αρκετά video. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα videos είναι διαδραστικά δίνοντας την 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε κομβικά σημεία. 

ΟΕ3 Περιέχει κείμενο, εικόνες και video. 

Πίνακας 22: Κείμενο, εικόνες και βίντεο 

 

ι) Χρωματικές συνθέσεις που συμβάλλουν στην άνετη αλληλεπίδραση 

Β10. Οι χρωματικές συνθέσεις του Ε.Υ. συμβάλλουν στην άνετη αλληλεπίδραση. 

ΟΕ1 Οι χρωματικές συνθέσεις του Ε.Υ. είναι ελκυστικές και πετυχημένες. 

ΟΕ2 Το περιβάλλον δεν είναι κουραστικό και σε αυτό συμβάλλει η διακριτική 

αντίθεση του φόντου και η επισήμανση της πληροφορίας μέσα σε αυτό. 

ΟΕ3 Ναι συμβάλλουν στην άνετη αλληλεπίδραση. 

Πίνακας 23: Χρωματικές συνθέσεις για άνετη αλληλεπίδραση 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 2ου ερευνητικού άξονα: Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ 

συμφωνούν ότι η παρουσίαση του ΕΥ είναι απλή και κατανοητή με φιλικό ύφος προς τον 

αναγνώστη που εξυπηρετεί την κατανόηση ακόμα και σύνθετων εννοιών και στο οποίο 

συμβάλλει η απλή γλώσσα και η χρήση των avatar. Γίνεται χρήση προσωπικών και 

κτητικών αντωνυμιών και η καθομιλουμένη είναι η κυρίαρχη μορφή γλώσσας του ΕΥ. Η 

γραφή είναι ευανάγνωστη και παρέχονται πληροφορίες σε ικανοποιητικό βαθμό ειδικά για 

το επίπεδο των μαθητών (Β’ Λυκείου). Η παρουσίασή τους γίνεται τμηματικά με σωστή 

δόμηση ενοτήτων και υποενοτήτων. Σχετικά με το υλικό που ενσωματώνεται στο ΕΥ, οι 

ομότιμοι συμφωνούν ότι δεν περιέχει αποκλειστικά κείμενο αλλά συνδυάζει κείμενο και 
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εικόνες σε πολλές διαφάνειες ενώ σε μεγάλο βαθμό περιέχει κείμενο, εικόνες και βίντεο, 

κάποια από τα οποία είναι διαδραστικά και επιτρέπουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης. 

Οι χρωματικές συνθέσεις που επελέγησαν για το ΕΥ, κατά τους ομότιμους, είναι 

ελκυστικές και πετυχημένες, υπάρχει διακριτική αντίθεση φόντου χωρίς να κουράζει και 

συμβάλλουν στην άνετη αλληλεπίδραση. 

7.5.2.3. 3ος Ερευνητικός άξονας: Ευχρηστία  (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4) 

α) Κατανοητά και αναγνωρίσιμα κουμπιά πλοήγησης (εμπρός, πίσω κ.α.) 

Γ1. Τα κουμπιά που χρησιμοποιήθηκαν στο Ε.Υ. (εμπρός, πίσω κλπ.) είναι 

κατανοητά και αναγνωρίσιμα. 

ΟΕ1 Ναι, απολύτως. 

ΟΕ2 Τα κουμπιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι πολύ κατανοητά και η θέση τους 

είναι σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίασης. Επίσης δίνεται 

επεξήγηση για την λειτουργία τους στην αρχή κάθε ενότητας. 

ΟΕ3 Ναι είναι κατανοητά και αναγνωρίσιμα. 

Πίνακας 24: Κατανοητά και αναγνωρίσιμα κουμπιά πλοήγησης 

 

β) κατανοητά και αναγνωρίσιμα εικονίδια (πρόσθετες πηγές, δραστηριότητες κ.α.) 

Γ2. Τα εικονίδια που χρησιμοποιήθηκαν στο Ε.Υ. (πρόσθετες πηγές, 

δραστηριότητες κλπ.) είναι κατανοητά και αναγνωρίσιμα. 

ΟΕ1 Ναι, απολύτως. 

ΟΕ2 Τα εικονίδια είναι προκαθορισμένα από την αρχή της παρουσίασης και 

γίνεται επεξήγηση για την χρήση τους στην αρχή κάθε ενότητας. 

ΟΕ3 Σαφώς είναι κατανοητά και αναγνωρίσιμα. 

Πίνακας 25: Κατανοητά και αναγνωρίσιμα εικονίδια 

 

γ) Εύκολη πλοήγηση  

Γ3. Η πλοήγηση στο Ε.Υ. είναι εύκολη. 

ΟΕ1 Ναι, απολύτως. 

ΟΕ2 Η πλοήγηση είναι εύκολη τόσο με τα κουμπιά μπρος/ πίσω όσο και με το 

κουμπί του πίνακα περιεχομένων, από όπου μπορεί ο εκπαιδευόμενος να 

πλοηγηθεί σε συγκεκριμένη διαφάνεια της παρουσίασης με βάση τον τίτλο της. 
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Επίσης είναι διαθέσιμη και η λωρίδα των διαφανειών στο κάτω μέρος της 

παρουσίασης. 

ΟΕ3 Είναι πολύ εύκολη. 

Πίνακας 26: Εύκολη πλοήγηση 

 

δ) Υπερσύνδεσμοι που οδηγούν στο αναμενόμενο περιεχόμενο 

Γ4. Οι υπερσύνδεσμοι του Ε.Υ. οδηγούν στο αναμενόμενο περιεχόμενο. 

ΟΕ1 Ναι, χωρίς πρόβλημα. 

ΟΕ2 Υπερσύνδεσμοι υπάρχουν στις διαφάνειες και σε διάφορες δραστηριότητες 

που παραπέμπουν σε άλλες σελίδες (πχ. σε παιχνίδια όπως η κρεμάλα, χάρτες 

κα.). Όλοι οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν στο αναμενόμενο περιεχόμενο. 

ΟΕ3 Οδηγούν στο αναμενόμενο περιεχόμενο. 

Πίνακας 27: Λειτουργικοί υπερσύνδεσμοι 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 3ου ερευνητικού άξονα: Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ 

διαπιστώνουν ευχρηστία στο ΕΥ. Τα κουμπιά πλοήγησης είναι κατανοητά και 

αναγνωρίσιμα σε σταθερή θέση σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης με επεξήγηση για τη 

λειτουργία τους στην αρχή κάθε ενότητας. Ίδια άποψη διατυπώνουν για τα εικονίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η πλοήγηση ήταν πολύ εύκολη και παράλληλα με τα κουμπιά 

(μπρος/πίσω) που εξυπηρετούσαν σε αυτό, χρήσιμη ήταν και η λωρίδα διαφανειών στο 

κάτω μέρος των παρουσιάσεων. Σχετικά με τους υπερσυνδέσμους που χρησιμοποιήθηκαν, 

οι ομότιμοι διαπίστωσαν την ύπαρξη διάσπαρτων υπερσυνδέσμων στο ΕΥ και τη 

λειτουργικότητά τους καθώς παραπέμπουν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

7.5.2.4. 4ος Ερευνητικός άξονας: Υποστήριξη – καθοδήγηση στη μελέτη του 

εκπαιδευόμενου (Δ1, Δ2, Δ3) 

α) Συμβουλές μελέτης  

Δ1. Παρέχονται συμβουλές για το πώς να μελετηθεί το εκπαιδευτικό υλικό. 

ΟΕ1 Ναι, απολύτως. 

ΟΕ2 Υπάρχει αναφορά στους στόχους κάθε ενότητας και επαρκείς οδηγίες στις 

δραστηριότητες. 

ΟΕ3 Υπάρχει μια διαφάνεια που λέει πως να χρησιμοποιείς τα κουμπιά πλοήγησης. 

Πίνακας 28: Συμβουλές μελέτης 
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β) Έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία  

Δ2. Το Ε.Υ. υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο προκειμένου να δώσει έμφαση σε 

συγκεκριμένα σημεία (Υπάρχουν πλαίσια ή έντονη γραφή (σήμανση) ώστε να 

τονίζονται σημαντικές έννοιες). 

ΟΕ1 Συμφωνώ απόλυτα. 

ΟΕ2 Το κυρίως κείμενο προς μελέτη είναι μέσα σε πλαίσιο και δημιουργεί επαρκή 

αντίθεση σε σχέση με το λευκό φόντο των διαφανειών. 

ΟΕ3 Δίνονται έμφαση στις κατάλληλες έννοιες. 

Πίνακας 29: Έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία 

 

γ) Επεξηγηματικά σχόλια  

Δ3. Στο Ε.Υ. υπάρχουν επεξηγηματικά σχόλια τα οποία υποστηρίζουν τον 

σπουδαστή στη μελέτη του. 

ΟΕ1 Ναι, επεξηγηματικά σχόλια συνοδεύουν πάντα. 

ΟΕ2 Υπάρχουν αρκετές επεξηγήσεις, κυρίως με την μορφή κουμπιών και επιπλέον 

πληροφορίες που βοηθούν τον σπουδαστή στη μελέτη του. 

ΟΕ3 Ναι τα σχόλια που υπάρχουν επεξηγούν τις έννοιες και βοηθούν τον 

σπουδαστή στη μελέτη του. 

Πίνακας 30: Επεξηγηματικά σχόλια 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 4ου ερευνητικού άξονα: Οι ομότιμοι διαπιστώνουν ότι το ΕΥ 

υποστηρίζει και καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του. Περιέχει συμβουλές για τη 

μελέτη του ΕΥ, γίνεται αναφορά στους στόχους και δίνονται οδηγίες στις δραστηριότητες, 

ενώ επισημαίνεται η ύπαρξη συγκεκριμένης διαφάνειας με οδηγίες για τα κουμπιά 

πλοήγησης. Δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία με την τοποθέτηση του κυρίως 

κειμένου μέσα σε πλαίσιο που δημιουργεί επαρκή αντίθεση με το λευκό φόντο των 

διαφανειών. Υπάρχουν επεξηγηματικά σχόλια που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο στη 

μελέτη του. 

7.5.2.5. 5ος Ερευνητικός άξονας: Υποστήριξη της αλληλεπίδρασης με τον 

εκπαιδευόμενο στη μελέτη του (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6) 

α) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την έκφραση προσωπικών απόψεων-κρίσεων  
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Ε1. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να εκφράσει τις δικές απόψεις (κρίσεις) πάνω σε σημαντικά ζητήματα. 

ΟΕ1 Ναι, οι δραστηριότητες προτρέπουν αρκετά τον εκπαιδευόμενο να εκφράσει 

τις δικές απόψεις. 

ΟΕ2 Υπάρχουν σημεία με δραστηριότητες που δίνουν την δυνατότητα στον 

εκπαιδευόμενο να εκφράσει τις δικές του απόψεις για σημαντικά θέματα που 

παρουσιάζονται. 

ΟΕ3 Υπάρχουν δραστηριότητες που του δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσει τις 

απόψεις του ο εκπαιδευόμενος σε σημαντικά ζητήματα.  

Πίνακας 31: Δραστηριότητες έκφρασης προσωπικών απόψεων 

 

β) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη διατύπωση ερωτήσεων  

Ε2. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να διατυπώνει τις δικές του ερωτήσεις πάνω σε σημαντικά ζητήματα. 

ΟΕ1 Ναι, σ’ αυτό βοηθούν οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης. 

ΟΕ2 Οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να εκφράσει τις δικές του 

ερωτήσεις κυρίως μέσω του φόρουμ ανταλλαγής απόψεων. 

ΟΕ3 Ναι εμπεριέχονται. 

Πίνακας 32: Δραστηριότητες ενθάρρυνσης για διατύπωση ερωτήσεων 

 

γ) Δραστηριότητες συναισθηματικής εμπλοκής με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

Ε3. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να εμπλακεί συναισθηματικά με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. 

ΟΕ1 Ναι, με τις δραστηριότητες καταγραφής ημερολογίου. 

ΟΕ2 Υπάρχουν δραστηριότητες όπου ο εκπαιδευόμενος εμπλέκεται 

συναισθηματικά όπως πχ. στην τρίτη ενότητα η παραπομπή για τον αφανισμό 

των Αζτέκων.  

ΟΕ3 Ναι υπάρχουν. 

Πίνακας 33: Δραστηριότητες συναισθηματικής εμπλοκής 
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δ) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευόμενων  

Ε4. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να ανταλλάξει απόψεις με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

ΟΕ1 Ναι, αρκετές. 

ΟΕ2 Οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να έρθει σε επαφή με 

άλλους εκπαιδευόμενους, μέσα από το φόρουμ ανταλλαγής απόψεων. 

ΟΕ3 Υπάρχουν δραστηριότητες για αλληλεπίδραση με τους άλλους 

εκπαιδευόμενους. 

Πίνακας 34: Δραστηριότητες ενθάρρυνσης ανταλλαγής απόψεων 

 

ε) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να αισθανθεί μέλος μιας 

κοινωνικής ομάδας  

Ε5. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να θεωρήσει τον εαυτό του ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας που έχει 

συγκεκριμένες ανάγκες και προσδοκίες.  

ΟΕ1 Ναι, σ’ αυτό βοηθούν οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης. 

ΟΕ2 Οι δραστηριότητες ανοικτού τύπου όπου ο εκπαιδευόμενος εκφράζει και 

δημοσιοποιεί τις δικές του απόψεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας τρόπος 

συμμετοχικής διαδικασίας και αίσθηση ότι ανήκει σε μία ομάδα.   

ΟΕ3 Ναι εμπεριέχει.  

Πίνακας 35: Δραστηριότητες ενθάρρυνσης του ανήκειν σε ομάδα 

 

στ) Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να ενσωματώσει/εμπλουτίσει 

τις απόψεις του 

Ε6. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να ενσωματώσει / εμπλουτίσει τις απόψεις του σε αυτό. 

ΟΕ1 Ναι, αρκετές. 

ΟΕ2 Δραστηριότητες που δίνουν στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να 

ενσωματώσει απόψεις του σε ένα κοινό πίνακα αναρτήσεων. Επομένως αυτό 

μπορεί να εννοηθεί και ως μέρος μιας συλλογικής διαδικασίας. 

ΟΕ3 Ναι υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.  

Πίνακας 36: Δραστηριότητες ενθάρρυνσης ενσωμάτωσης/εμπλουτισμού απόψεων 
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Σχολιασμός ευρημάτων 5ου ερευνητικού άξονα: Οι ομότιμοι κρίνουν ότι το ΕΥ 

υποστηρίζει την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου στη μελέτη του. Οι δραστηριότητες 

προτρέπουν αρκετά για τη διατύπωση προσωπικών απόψεων, του δίνουν βήμα για 

διατύπωση δικών του ερωτήσεων κυρίως μέσω του φόρουμ. Δραστηριότητες όπως η 

καταγραφή ημερολογίου και η παραπομπή στον αφανισμό προκολομβιανών πολιτισμών 

συμβάλλουν στη συναισθηματική εμπλοκή εκπαιδευόμενου. Σε επίπεδο ανταλλαγής 

απόψεων το φόρουμ εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο και υπάρχουν δραστηριότητες, όπως 

αυτές ανοιχτού τύπου, που ενθαρρύνουν το αίσθημα του ανήκειν σε μία ομάδα. Τέλος 

υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες που επιτρέπουν την ενσωμάτωση και εμπλουτισμό των 

απόψεων του εκπαιδευόμενου. 

7.5.2.6. 6ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατότητα αναστοχασμού - αυτοαξιολόγησης 

εκπαιδευόμενου (Στ1, Στ2, Στ3, Στ4, Στ5) 

α) Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης  

Στ1.  Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την  

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. 

ΟΕ1 Ναι, αυτό επιτυγχάνεται με πάμπολλες ενδιάμεσες δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης. 

ΟΕ2 Το Ε.Υ. δίνει την δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης και ενθαρρύνει τον 

εκπαιδευόμενο να συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες μέσα από μια 

ποικιλία ερωτήσεων οι οποίες κάνουν την διαδικασία αυτοαξιολόγησης πολύ 

ελκυστική.  

ΟΕ3 Σαφώς και υπάρχουν. 

Πίνακας 37: Δραστηριότητες αναστοχασμού - αυτοαξιολόγησης 

 

β) Δραστηριότητες ανάπτυξης αυτόνομης κριτικής σκέψης  

Στ2. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της 

αυτόνομης κριτικής σκέψης του εκπαιδευόμενου. 

ΟΕ1 Ναι, με τις δραστηριότητες ανάπτυξης και απόδοσης προσωπικής κριτικής 

σκέψης. 



 

«Αθανασία Φατσή», «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ  

(e-Learning)»: Διπλωματική Εργασία  137 

ΟΕ2 Ναι, υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες που παροτρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να αναπτύξει κριτική σκέψη,  ιδιαίτερα όταν ζητούμενο είναι η έκφραση 

άποψης για κάποιο θέμα με ερώτηση ανοικτού τύπου. 

ΟΕ3 Ναι  υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Πίνακας 38: Δραστηριότητες ανάπτυξης αυτόνομης κριτικής σκέψης 

 

γ) Δραστηριότητες ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας με στόχο την ανατροφοδότηση  

Στ3. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

δίαυλων επικοινωνίας με στόχο την ανατροφοδότηση του εκπαιδευόμενου. 

ΟΕ1 Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη «εκπαιδευόμενος-εκπαιδευτής». 

ΟΕ2 Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης οι οποίες μέσα από 

τον έλεγχο δίνουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο είτε ως επιβράβευση, 

είτε ως παρακίνηση για να προσπαθήσει ξανά σε περίπτωση που δεν έχει 

απαντήσει σωστά. 

ΟΕ3 Η ανατροφοδότηση του εκπαιδευόμενου εμπεριέχεται στις δραστηριότητες 

που υπάρχουν σε αυτό το Ε.Υ. 

Πίνακας 39: Δραστηριότητες ανάπτυξης δίαυλων επικοινωνίας με στόχο την ανατροφοδότηση 

 

δ) Δραστηριότητες συσχέτισης δεδομένων με τη δική του πραγματικότητα  

Στ4. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να συσχετίσει τα νέα δεδομένα με τη δική του πραγματικότητα. 

ΟΕ1 Ναι, με τις αναφορές στο παρόν. 

ΟΕ2 Οι δραστηριότητες που εμπλέκουν έκφραση απόψεων και συναισθημάτων για 

κάποιο θέμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα τρόπο συσχέτισης – σύνδεσης 

των δεδομένων με την δική του πραγματικότητα. 

ΟΕ3 Ναι υπάρχουν δραστηριότητες που σχετίζουν τα νέα δεδομένα με την 

καθημερινότητα του εκπαιδευόμενου. 

Πίνακας 40: Δραστηριότητες συσχέτισης με την πραγματικότητα 

 

ε) Δραστηριότητες εφαρμογής νέας γνώσης στη δική του πραγματικότητα 

Στ5. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο 

να εφαρμόσει τη νέα γνώση στη δική του πραγματικότητα. 

ΟΕ1 Ναι, με τις αναφορές στο παρόν. 
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ΟΕ2 Η εφαρμογή της νέας γνώσης έρχεται μέσα από δραστηριότητες και ερωτήσεις 

μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευόμενος συνειδητοποιεί τη σημαντικότητα των 

ιστορικών γεγονότων, όπως πχ. Τα τρόφιμα που έφεραν οι νέες ανακαλύψεις. 

ΟΕ3 Όπως και να εφαρμόσει τη νέα γνώση. 

Πίνακας 41: Δραστηριότητες εφαρμογής της νέας γνώσης στην πραγματικότητα 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 6ου ερευνητικού άξονα: Από τις απαντήσεις των ομότιμων 

ειδικών της ΕξΑΕ προκύπτει ότι το ΕΥ δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να 

αναστοχαστεί και να αυτοαξιολογηθεί. Περιέχει πολλές ενδιάμεσες δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης που παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο, υπάρχουν δραστηριότητες 

που τον παροτρύνουν να αναπτύξει την προσωπική κριτική του σκέψη, κυρίως μέσα από 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας αμφίδρομης επικοινωνίας 

«εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου» που ενισχύεται με τις επιβραβεύσεις ή τις παρακινήσεις για 

νέα προσπάθεια στις δραστηριότητες. Ακόμα εμπεριέχονται δραστηριότητες που 

ενθαρρύνουν τον συσχετισμό και την εφαρμογή των νέων δεδομένων στην προσωπική 

πραγματικότητα του εκπαιδευόμενου, γεγονός που προκύπτει μέσα από δραστηριότητες 

που ζητούν την έκφραση προσωπικών απόψεων και συναισθημάτων καθώς και τη 

συνειδητοποίηση της σημασίας των ιστορικών γεγονότων με το αποτύπωμά τους στην 

καθημερινή πραγματικότητα, όπως η προέλευση των τροφίμων που καταναλώνει ο 

σύγχρονος δυτικός άνθρωπος. 

7.5.2.7. 7ος Ερευνητικός άξονας: Σαφήνεια σκοπού και προσδοκώμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων (Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6) 

α) Σαφήνεια στη διατύπωση του σκοπού κάθε Διδακτικής Ενότητας  

Ζ1. Στο Ε.Υ. διατυπώνεται σαφώς ο σκοπός της κάθε Διδακτικής Ενότητας. 

ΟΕ1 Ναι, ο σκοπός διατυπώνεται με μεγάλη σαφήνεια σε κάθε διδακτική ενότητα. 

ΟΕ2 Ο σκοπός διατυπώνεται σαφώς στην αρχή κάθε ενότητας. 

ΟΕ3 Είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της κάθε διδακτικής ενότητας. 

Πίνακας 42: Σαφήνεια στη διατύπωση σκοπού ΔΕ 
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β) Σαφήνεια στη διατύπωση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε Διδακτικής 

Ενότητας  

Ζ2. Στο Ε.Υ. διατυπώνονται σαφώς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε κάθε 

Διδακτική Ενότητα. 

ΟΕ1 Ναι, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διατυπώνονται με μεγάλη σαφήνεια σε 

κάθε διδακτική ενότητα. 

ΟΕ2 Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα διατυπώνονται σαφώς και είναι οργανωμένα 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, για κάθε ενότητα ξεχωριστά. 

ΟΕ3 Απολύτως ξεκάθαρα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για κάθε διδακτική 

ενότητα. 

Πίνακας 43: Σαφήνεια στη διατύπωση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ΔΕ 

 

γ) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν σε επίπεδο γνώσεων  

Ζ3. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε επίπεδο 

γνώσεων. 

ΟΕ1 Προωθούν δυναμικά την απόκτηση γνώσεων. 

ΟΕ2 Η διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι ενδιαφέρουσα και θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παρακίνηση για τον εκπαιδευόμενο. 

ΟΕ3 Τον παρακινούν. 

Πίνακας 44: Παρακίνηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε γνώσεις 

 

δ) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν σε επίπεδο δεξιοτήτων  

Ζ4. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε επίπεδο 

δεξιοτήτων. 

ΟΕ1 Προωθούν και παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε επίπεδο δεξιοτήτων π.χ. να 

ασχοληθεί με χάρτες, πυξίδες κτλ. 

ΟΕ2 Σε επίπεδο δεξιοτήτων, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σίγουρα παρακινούν 

τον εκπαιδευόμενο επειδή περιέχουν δεξιότητες (τι θα μάθω να κάνω). 

Επίσης αναφέρονται δεξιότητες όπως αξιολόγηση υλικού και δημιουργία 

εργασιών δίνοντας ένα ισχυρό κίνητρο για μελέτη και συμμετοχή στις 

δραστηριότητες. 

ΟΕ3 Τον παρακινούν.  

Πίνακας 45: Παρακίνηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε δεξιότητες 
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ε) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν σε επίπεδο στάσεων  

Ζ5. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε επίπεδο 

στάσεων. 

ΟΕ1 Ναι, βλέποντας και μαθαίνοντας τι αλλαγές έγιναν με χρήση βίας στην 

παγκόσμια ιστορία. 

ΟΕ2 Σε επίπεδο στάσεων τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον 

εκπαιδευόμενο από την άποψη της ευαισθητοποίησης, έκφραση 

τεκμηριωμένης άποψης για σημαντικά ιστορικά θέματα.  

ΟΕ3 Τον παρακινούν. 

Πίνακας 46: Παρακίνηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε στάσεις 

 

στ) Έλεγχος προόδου με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Ζ6. Ο εκπαιδευόμενος ελέγχει την πρόοδό του με βάση τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. 

ΟΕ1 Ναι, υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοέλεγχος.  

ΟΕ2 Ο έλεγχος γίνεται κυρίως μέσα από διάφορες δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης αλλά και δραστηριότητες έκφρασης απόψεων. 

ΟΕ3 Ναι την ελέγχει. 

Πίνακας 47: Έλεγχος προόδου με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 7ου ερευνητικού άξονα: Το ΕΥ διακρίνεται από σαφήνεια στη 

διατύπωση των στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Οι ομότιμοι ειδικοί της 

ΕξΑΕ διαπίστωσαν ότι διατυπώνεται με σαφήνεια ο σκοπός στην αρχή κάθε Διδακτικής 

Ενότητας όπως και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, προωθούν και 

παρακινούν τον εκπαιδευόμενο για απόκτηση γνώσεων, καλλιέργεια δεξιοτήτων σε 

επίπεδο αξιοποίησης και εφαρμογής της νέας γνώσης ενώ σχετικά με τις στάσεις ο 

εκπαιδευόμενος ευαισθητοποιείται και με την έκφραση προσωπικής άποψης πάνω σε 

ιστορικά θέματα και αντιλαμβανόμενος τις προεκτάσεις μιας βίαιης κατάκτησης του νέου 

κόσμου και της σταδιακής εξόντωσης των προκολομβιανών πολιτισμών. Τέλος δίνεται η 

δυνατότητα αυτοέλεγχου μέσα από σειρά δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης και 

έκφρασης απόψεων. 
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7.5.2.8. 8ος Ερευνητικός άξονας: Εφαρμογή αρχών της Γνωστικής Θεωρίας 

Πολυμεσικής Μάθησης (Η1, Η2, Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η8, Η9, Η10, Η11, 

Η12, Η13, Η14, Η15) 

α) Συνδυασμός κειμένου & εικόνας (Πολυμεσική Αρχή)  

Η1. Στο Ε.Υ. υπάρχει συνδυασμός κείμενου και εικόνας για την παρουσίαση του 

γνωστικού αντικειμένου. (Πολυμεσική Αρχή) 

ΟΕ1 Ναι, απολύτως. 

ΟΕ2 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συνδυασμού κειμένου και εικόνας που κάνουν το 

περιβάλλον ελκυστικό. 

ΟΕ3 Απόλυτα ικανοποιητικός ο συνδυασμός κειμένου και εικόνας. 

Πίνακας 48: Συνδυασμός εικόνας και ήχου (Πολυμεσική Αρχή) 

 

β) Χρήση εικόνων (Πολυμεσική Αρχή)  

Η2. Στο Ε.Υ. η χρήση των εικόνων σας βοηθάει να κατανοήσετε το γνωστικό 

αντικείμενο. (Πολυμεσική Αρχή) 

ΟΕ1 Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Οι εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο είναι σχετικές. Ιδιαίτερα η χρήση των 

χαρτών βοηθάει στην κατανόηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο 

Ε.Υ.. 

ΟΕ3 Βοηθάει πάρα πολύ. 

Πίνακας 49: Χρήση εικόνων (Πολυμεσική Αρχή) 

 

γ) Στοιχεία αφήγησης (Αρχή Τροπικότητας)  

Η3. Στο Ε.Υ. υπάρχουν στοιχεία αφήγησης (μονόλογος, διάλογος, περιγραφή, 

σχόλια κ.ά.). (Αρχή Τροπικότητας) 

ΟΕ1 Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Υπάρχουν στοιχεία αφήγησης τόσο στην αρχή της ενότητας όσο και στις 

διαφάνειες. Έτσι υπάρχει και μια αίσθηση ενός συνοδοιπόρου σε αυτή την 

πορεία μελέτης του ΕΥ.  

ΟΕ3 Υπάρχουν πολλά και σε πολλές μορφές στοιχεία αφήγησης. 

Πίνακας 50: Στοιχεία αφήγησης (Αρχή Τροπικότητας) 
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δ) Μη σχετικές πληροφορίες (λέξεις, εικόνες, ήχοι)  (Αρχή Συνοχής)  

Η4. Στο Ε.Υ. συμπεριλαμβάνονται μη σχετικές πληροφορίες (λέξεις, εικόνες, ήχοι) 

με το γνωστικό αντικείμενο. (Αρχή Συνοχής) 

ΟΕ1 Όχι, καθόλου. 

ΟΕ2 Στο Ε.Υ. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται μη σχετικές πληροφορίες.  

ΟΕ3 Όχι όλες οι πληροφορίες είναι σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο. 

Πίνακας 51: Μη σχετικές πληροφορίες (λέξεις, εικόνες, ήχοι)  (Αρχή Συνοχής) 

 

ε) Χρήση φιλικής γλώσσας (Αρχή Προσωποποίησης)  

Η5. Στο Ε.Υ. γίνεται χρήση φιλικής γλώσσας. (Αρχή Προσωποποίησης) 

ΟΕ1 Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Σε αρκετά σημεία όπου εμπλέκεται η φωνή του εκπαιδευτή, η γλώσσα είναι 

φιλική και παρακινεί τον εκπαιδευόμενο. Επίσης το ύφος της γραφής είναι 

φιλικό. 

ΟΕ3 Το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιείται είναι πολύ φιλικό. 

Πίνακας 52: Χρήση φιλικής γλώσσας (Αρχή Προσωποποίησης) 

 

στ) Χρήση δεύτερου γραμματικού προσώπου (Αρχή Προσωποποίησης)  

Η6. Στο Ε.Υ. γίνεται χρήση δεύτερου προσώπου. (Αρχή Προσωποποίησης) 

ΟΕ1 Ναι, γίνεται χρήση δεύτερου προσώπου. 

ΟΕ2 Η χρήση του δεύτερου προσώπου χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες αλλά 

και σε οδηγίες και στις δραστηριότητες. 

ΟΕ3 Απευθύνεται μόνο  σε β΄ ενικό πρόσωπο. 

Πίνακας 53: Χρήση δεύτερου γραμματικού προσώπου (Αρχή Προσωποποίησης) 

 

ζ) Ηχητική παρουσίαση (Αρχή Προσωποποίησης)  

Η7. Στο Ε.Υ. γίνεται ηχητική παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου. (Αρχή 

Προσωποποίησης) 

ΟΕ1 Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Λόγω και του θέματος του Ε.Υ. (Οι ανακαλύψεις των Νέων Χωρών), 

υπάρχουν πολλά σημεία όπου γίνεται η χρήση ηχητικής παρουσίασης μέσα 

από video πράγμα που κάνει  το Ε.Υ. πολύ ελκυστικό.  
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ΟΕ3 Σαφώς και γίνεται ηχητική παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου. 

Πίνακας 54: Ηχητική παρουσίαση (Αρχή Προσωποποίησης) 

 

η) Φιλικό ύφος ηχητικής παρουσίασης (Αρχή Φωνής)  

Η8. Στο Ε.Υ. το ύφος της ηχητικής παρουσίασης είναι φιλικό για τον 

εκπαιδευόμενο. (Αρχή της Φωνής) 

ΟΕ1 Ναι, είναι πολύ φιλικό για τον εκπαιδευόμενο. 

ΟΕ2 Όπου υπάρχει ηχητική παρουσίαση μέσω κυρίως του χαρακτήρα avatar, αυτή 

είναι φιλική, σαν κάποιος να είναι πάντα κοντά μας να καθοδηγεί και να 

αφηγείται! 

ΟΕ3 Το ύφος της ηχητικής παρουσίασης που χρησιμοποιείται είναι πολύ φιλικό. 

Πίνακας 55: Φιλικό ύφος ηχητικής παρουσίασης (Αρχή Φωνής) 

 

θ) Φιλικός χαρακτήρας – Avatar (Αρχή Εικόνας)  

Η9. Στο Ε.Υ. εμφανίζεται ένας φιλικός χαρακτήρας (avatar) που ενισχύει τη 

διαδικασία μάθησης των εκπαιδευόμενων. (Αρχή Εικόνας) 

ΟΕ1 Ναι, υπάρχει πετυχημένο avatar.   

ΟΕ2 Σε διάφορα σημεία εμφανίζεται ένας φιλικός χαρακτήρας avatar που ενισχύει 

τη διαδικασία της μάθησης είτε με μορφή οδηγιών είτε ως παρουσία που δίνει 

την αίσθηση ενός συνοδοιπόρου.  

ΟΕ3 Εμφανίζονται πολλοί φιλικοί χαρακτήρες. 

Πίνακας 56: Φιλικός χαρακτήρας – Avatar (Αρχή Εικόνας) 

 

ι) Τμηματική παρουσίαση περιεχομένου (Αρχή Κατάτμησης)  

Η10. Στο Ε.Υ. η παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου γίνεται τμηματικά.  

(Αρχή Κατάτμησης) 

ΟΕ1 Ναι, η παρουσίαση γίνεται τμηματικά. 

ΟΕ2 Στο μεγαλύτερο μέρος του Ε.Υ., η παρουσίαση γίνεται τμηματικά τόσο μέσα 

από τον χωρισμό σε διδακτικές ενότητες όσο και με σωστή διαχείριση του 

χώρου και το πλήθος των διαφανειών.  

ΟΕ3 Σαφώς και γίνεται τμηματικά 

Πίνακας 57: Τμηματική παρουσίαση περιεχομένου (Αρχή Κατάτμησης) 
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ια) Διαδραστικές δραστηριότητες με ανατροφοδότηση (Αρχή Προσωποποίησης)  

Η11. Στο Ε.Υ. υπάρχουν διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχουν 

ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους. (Αρχή Προσωποποίησης) 

ΟΕ1 Ναι, αυτές παρέχουν ανατροφοδότηση. 

ΟΕ2 Μέσα από δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης παρέχεται άμεση 

ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο για το ποιες απαντήσεις ήταν σωστές 

και σε περίπτωση λάθους δίνονται οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. 

ΟΕ3 Υπάρχουν διαδραστικές δραστηριότητες. 

Πίνακας 58: Διαδραστικές δραστηριότητες με ανατροφοδότηση (Αρχή Προσωποποίησης) 

 

ιβ) Μακροσκελή κείμενα (Αρχή Κατάτμησης)  

Η12. Στο Ε.Υ. υπάρχουν μακροσκελή κείμενα για την παρουσίαση του γνωστικού 

αντικειμένου. 

ΟΕ1 Όχι! Τα κείμενα δεν είναι μακροσκελή. Έχουν την κατάλληλη κάθε φορά 

ποσότητα πληροφοριών. 

ΟΕ2 Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι χωρισμένο σε μικρότερα τμήματα. 

Μόνο σε κάποιους υπερσυνδέσμους υπάρχουν μακροσκελή κείμενα. 

ΟΕ3 Υπάρχουν σύντομα κείμενα τα οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το 

σκοπό της παρουσίασης του Ε.Υ. 

Πίνακας 59: Μακροσκελή κείμενα (Αρχή Κατάτμησης) 

 

ιγ) Σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εργασιών (Αρχή 

Σηματοδότησης)  

Η13. Το Ε.Υ. παρέχει σαφείς οδηγίες στους εκπαιδευόμενους για την υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων και εργασιών. (Αρχή Σηματοδότησης) 

ΟΕ1 Ναι, απολύτως. 

ΟΕ2 Οι οδηγίες των δραστηριοτήτων είναι επαρκείς και κατανοητές για το τι 

πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος. 

ΟΕ3 Ναι υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες. 

Πίνακας 60: Σαφείς οδηγίες για (Αρχή Σηματοδότησης) 
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ιδ) Στοιχεία επισήμανσης (Αρχή Σηματοδότησης)  

Η14. Στο Ε.Υ. υπάρχουν στοιχεία επισήμανσης (έντονη γραφή, υπογράμμιση, 

χρωματισμός κ.ά.). (Αρχή Σηματοδότησης) 

ΟΕ1 Ναι, σε μεγάλο βαθμό. 

ΟΕ2 Οι διαφάνειες περιέχουν ευκρινή τίτλο. Το περιεχόμενο έχει επαρκής 

επισήμανση ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε κάποιες διαφάνειες 

όπου χρειάζεται να επισημανθούν κάποια σημαντικά κομμάτια του κειμένου 

για να δοθεί έμφαση. 

ΟΕ3 Ναι υπάρχουν. 

Πίνακας 61: Στοιχεία επισήμανσης (Αρχή Σηματοδότησης) 
 

ιε) Εισαγωγικές δραστηριότητες κατανόησης (Αρχή Προπαίδευσης) 
Η15. Στο Ε.Υ. υπάρχουν εισαγωγικές δραστηριότητες που βοηθούν στη μελέτη του 

γνωστικού αντικειμένου. (Αρχή Προπαίδευσης) 

ΟΕ1 Ναι, αυτές υπάρχουν σε κάθε διδακτική ενότητα. 

ΟΕ2 Υπάρχουν εισαγωγικές δραστηριότητες, κάποιες σε μορφή επανάληψης, που 

βοηθούν στη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου.  

ΟΕ3 Ναι υπάρχουν.  

Πίνακας 62: Εισαγωγικές δραστηριότητες κατανόησης (Αρχή Προπαίδευσης) 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 8ου ερευνητικού άξονα: Το ΕΥ υπακούει στις αρχές της 

γνωστικής θεωρίας της Πολυμεσικής Μάθησης και ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό σχεδόν σε όλες, σύμφωνα με την κρίση των ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ. Πιο 

συγκεκριμένα, υπηρετείται η Πολυμεσική Αρχή του συνδυασμού κειμένου και εικόνων, 

στοιχείο που δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον, γίνεται χρήση εικόνων σχετικών με 

το γνωστικό αντικείμενο που σε μεγάλο βαθμό βοηθούν στην κατανόηση των ιστορικών 

πληροφοριών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρήση εικόνων με χάρτες ως επικουρικά 

στοιχεία στην κατανόηση. Γίνεται χρήση στοιχείων αφήγησης (Αρχή της Τροπικότητας) 

σε μεγάλο βαθμό και σε πολλές μορφές, σε όλο το εύρος της παρουσίασης, γεγονός που 

δημιουργεί μια αίσθηση συνοδοιπορίας στην πορεία μελέτης του ΕΥ. Δεν εμφανίζονται 

πληροφορίες άσχετες με το γνωστικό αντικείμενο, στοιχείο που δεν παραβιάζει την Αρχή 

της Συνοχής. Η Αρχή της Προσωποποίησης υπηρετείται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση 

φιλικής γλώσσας, δεύτερου γραμματικού προσώπου στις οδηγίες και στις δραστηριότητες 
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και ηχητικής παρουσίασης όπως μέσα από βίντεο. Ακόμα προς επίρρωση της ίδιας Αρχής 

υπάρχουν διαδραστικές δραστηριότητες με άμεση ανατροφοδότηση για τις σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος. 

Οι Αρχές της Φωνής και της Εικόνας επιβεβαιώνονται από την υιοθέτηση φιλικού ύφους 

στην ηχητική παρουσίαση, και ειδικά στην περίπτωση των φιλικών χαρακτήρων που 

εμφανίζονται και χαρακτηρίζονται ως πετυχημένοι, πολλοί και φιλικοί και ως 

συνοδοιπόροι στη διαδικασία μάθησης. Οι ομότιμοι διαπιστώνουν τμηματική παρουσίαση 

του υλικού με χωρισμό σε διδακτικές ενότητες και σωστή διαχείριση του χώρου και του 

πλήθους των διαφανειών, χωρίς μακροσκελή κείμενα που εναρμονίζονται στον σκοπό του 

ΕΥ (Αρχή Κατάτμησης). Γίνεται αναφορά για ύπαρξη μακροσκελών κειμένων σε 

κάποιους υπερσυνδέσμους. Δίνονται ξεκάθαρες, επαρκείς και κατανοητές οδηγίες για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών και σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν 

στοιχεία επισήμανσης, με ευκρινή τίτλο στις διαφάνειες όπως ορίζει η Αρχή της 

Σηματοδότησης. Τέλος σύμφωνα με την Αρχή της Προπαίδευσης υπάρχουν σε κάθε 

Διδακτική Ενότητα εισαγωγικές δραστηριότητες που βοηθούν στη μελέτη του γνωστικού 

αντικειμένου, ενώ κάποιες δίνονται και με μορφή επανάληψης.  

7.5.2.9. 9ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατά σημεία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση Θ1 που διερευνά τα δυνατά 

σημεία του ΕΥ. 

Θ1. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα τρία πιο δυνατά στοιχεία του εκπαιδευτικού 

υλικού; 

ΟΕ1 α) Σφαιρικότητα γνώσης 

β) Παρουσίαση συνδυαστική 

γ) Διαδραστικότητα 

ΟΕ2 α) Η πολύ καλή χρήση της πολυμεσικής παρουσίασης (Χάρτες, γλωσσικά 

παιχνίδια, βίντεο) που κάνει το περιβάλλον μελέτης ελκυστικό. 

β) Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που κεντρίζει το ενδιαφέρον και κρατάει 

τον εκπαιδευόμενο σε εγρήγορση.  

γ) Η χρήση δραστηριοτήτων που συνδέουν την ιστορική γνώση με τη 

σύγχρονη πραγματικότητα. 

ΟΕ3 α) Η χρήση πολλών avatar με αποτέλεσμα τη καλύτερη κατανόηση του υλικού 
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β) Οι χρωματικοί συνδυασμοί  

γ) Το πλήθος των δραστηριοτήτων 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 9ου ερευνητικού άξονα: 

Οι ομότιμοι ειδικοί της ΕξΑΕ διαπιστώνουν ως δυνατά σημεία του ΕΥ τη σφαιρικότητα 

της γνώσης που παρέχεται με χρήση δραστηριοτήτων που συνδέουν την ιστορική γνώση 

με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Επισημαίνουν το γεγονός ότι η παρουσίαση είναι 

συνδυαστική με πολύ καλή χρήση της πολυμεσικής παρουσίασης με χάρτες, γλωσσικά 

παιχνίδια και βίντεο, που προσδίδουν στο ΕΥ ελκυστικότητα. Οι δραστηριότητες είναι 

πολλές και ποικίλες, γεγονός που κεντρίζει το ενδιαφέρον και κρατά τον εκπαιδευόμενο 

σε εγρήγορση, σε συνδυασμό με τη διαδραστικότητα που εντοπίζεται στο ΕΥ. Ακόμα 

αναφέρεται ως δυνατό σημείο του ΕΥ η χρήση πολλών φιλικών χαρακτήρων (avatar) ως 

οδηγών για την καλύτερη κατανόηση του υλικού καθώς και οι χρωματικοί συνδυασμοί 

που επελέγησαν. 

7.5.2.10. 10ος άξονας: Προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικού Υλικού 

Τα δεδομένα προκύπτουν από την απάντηση στην ερώτηση Θ2 που καταγράφει τις 

προτάσεις για βελτίωση του ΕΥ. 

Θ2. Γράψτε έως τρεις αλλαγές που προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό. 

ΟΕ1 Θεωρώ ότι είναι άριστο! 

ΟΕ2 Θα πρότεινα,  

- την καλύτερη διαχείριση των πλαισίων κειμένου και της χρωματικής 

παλέτας, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από διαφάνεια σε 

διαφάνεια, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να εστιάζει κάθε φορά σε αυτό που 

πρέπει να κάνει.  

- την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του φόρουμ μέσα στη βασική 

παρουσίαση. 

- Τον έλεγχο των κουμπιών πλοήγησης, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως 

(πχ. 1η διαφάνεια- βιβλιογραφία)  

ΟΕ3 Θα πρότεινα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση: 
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 α) Στη σύνδεση της αποικιοκρατίας με την σημερινή σφαίρα επιρροής των 

μεγάλων δυνάμεων  

β) Στο κυρίαρχο ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στην ενίσχυση της 

αποικιοκρατίας με το πρόσχημα της προσηλύτισης των ιθαγενών στο δρόμο 

του πραγματικού θεού 

γ) Στο δουλεμπόριο μαύρων σκλάβων 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 10ου ερευνητικού άξονα: 

Ένας από τους ομότιμους ειδικούς της ΕξΑΕ σχολίασε ως άριστο το ΕΥ χωρίς να 

διατυπώσει βελτιωτική πρόταση. Οι προτάσεις των άλλων δύο ομότιμων κινήθηκαν 

αφενός σε επίπεδο σχεδίασης του ΕΥ και αφετέρου σε επίπεδο περιεχομένου. Οι 

προτάσεις του ενός έδωσαν έμφαση στην καλύτερη διαχείριση των πλαισίων του κειμένου 

και της χρωματικής παλέτας κυρίως με την ομογενοποίησή τους προκειμένου να μην 

υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και ο εκπαιδευόμενος να εστιάζει κάθε φορά σε αυτό που 

πρέπει να κάνει. Ακόμα προτάθηκε η ενσωμάτωση του φόρουμ μέσα στη βασική 

παρουσίαση και όχι στο περιβάλλον της πλατφόρμας Chamilo και έγινε παρατήρηση για 

τον έλεγχο των κουμπιών πλοήγησης σε επίπεδο λειτουργικότητας (να ανταποκρίνεται το 

κουμπί με την αντίστοιχη διαφάνεια). Ο τρίτος ομότιμος πρότεινε εμπλουτισμό και 

εστίαση του ΕΥ σε θεματικούς άξονες όπως τη σύνδεση της αποικιοκρατίας με την 

σημερινή σφαίρα επιρροής των Μεγάλων Δυνάμεων, τον κυρίαρχο ρόλο της Καθολικής 

Εκκλησίας στην ενίσχυση της αποικιοκρατίας με το πρόσχημα του προσηλυτισμού των 

ιθαγενών στο δρόμο του πραγματικού θεού και το δουλεμπόριο μαύρων σκλάβων. 

7.5.3. Παρουσίαση και σχολιασμός δεδομένων έρευνας από εκπαιδευτικούς 

Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν για την αξιολόγηση του ΕΥ από εκπαιδευτικούς 

παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακες με μονάδα ανάλυσης την απάντησή τους. Οι 

εκπαιδευτικοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν οχτώ και αποδίδονται με το 

σύμβολο Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8 αντίστοιχα. Ακολουθεί ο σχολιασμός των 

ευρημάτων ανά άξονα. 

7.5.3.1. 1ος Ερευνητικός άξονας: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού (ερώτηση 1) 

Αρέσκεια ως προς το Εκπαιδευτικό Υλικό 
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1. Σου άρεσε ο τρόπος παρουσίασης του Εκπαιδευτικού Υλικού που μελέτησες; 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ε1 Ο τρόπος παρουσίασης του Εκπαιδευτικού Υλικού σχετικά με τις Ανακαλύψεις 

και τα αποτελέσματά τους είναι ελκυστικός για τα παιδιά, καθώς τα 

απομακρύνει από τη «βαρετή» διδασκαλία στην τάξη και τα κατευθύνει στην 

ουσιαστική κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσω της χρήσης ψηφιακών 

εργαλείων. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή ιστορικής 

γνώσης και στην κατάκτησή της.  

Ε2 Το υλικό είναι άψογα δομημένο, ελκυστικό κι εύληπτο. 

Ε3 Ναι καθώς ήταν ευχάριστος, διασκεδαστικός, καθόλου βαρετός και σου έδινε 

την δυνατότητα επιλογής ενοτήτων και περιεχομένου, ...έναρξης και λήξης 

όποτε θέλεις, διαλειμμάτων για να κατανοήσεις αυτό που βλέπεις και ήταν 

εύληπτος και περιεκτικός. 

Ε4 Η όλη δομή και η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού ήταν υποδειγματική! 

Ε5 Ναι, μου άρεσε πολύ. Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι ένα υλικό πολύ πλούσιο, 

που παρουσιάζεται με έναν πολύ εύχρηστο τρόπο, διαθέτει ποικιλία και αυτό 

το καθιστά πολύ ελκυστικό για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. 

Ε6 Μου άρεσε, γιατί ήταν διαδραστικός και περιείχε πολυτροπικά κείμενα. 

Ε7 Το εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε ήταν αρκετά εντυπωσιακό και 

εύληπτο και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Δομημένο 

σε ευδιάκριτες ενότητες, μέσα σε ένα ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον, με 

ποικιλία πηγών και δραστηριοτήτων, διευκολύνει τον μαθητή να προσεγγίσει 

αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο τη γνώση. 

Ε8 Μου άρεσε πολύ γιατί το υλικό ήταν, εκτός από πλούσιο και αξιόπιστο, 

δομημένο με σαφήνεια. Έδινε στους μαθητές μικρές ανάσες ώστε να 

χαλαρώσουν από τη μελέτη του υλικού και τις δραστηριότητες που έπρεπε να 

ολοκληρώσουν. 

Πίνακας 63: Αρέσκεια ως προς την παρουσίαση του ΕΥ 

 

Σχολιασμός 1ου Ερευνητικού άξονα: Ο τρόπος παρουσίασης του ΕΥ άρεσε στους 

εκπαιδευτικούς γιατί ήταν αρκετά εντυπωσιακός, ελκυστικός, εύληπτος και περιεκτικός, 

ευχάριστος και διασκεδαστικός, διαδραστικός, όχι βαρετός, με καλή οργάνωση και σαφή 
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δομή του περιεχομένου, εύχρηστος και με δυνατότητα επιλογής σε περιεχόμενο και 

ευδιάκριτες ενότητες, διέθετε πλούσιο υλικό με ποικιλία πηγών και δραστηριοτήτων, 

πολυτροπικά κείμενα, ήταν πλούσιο και αξιόπιστο, οδηγούσε σε ουσιαστική κατανόηση 

των ιστορικών γεγονότων, σε ενεργητική μάθηση και κατάκτηση της γνώσης, ενώ έδινε 

ανάσες χαλάρωσης από τη μελέτη του υλικού και τις δραστηριότητες. Το ΕΥ 

παρουσιάζεται μέσα σε ένα ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον, ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του μαθητή και τον διευκολύνει να προσεγγίσει αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο τη 

μάθηση. 

7.5.3.2. 2ος Ερευνητικός άξονας: Ευχρηστία – Ευκολία (ερώτηση 2) 

Ευκολία στη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

2. Πόσο εύκολη ήταν η χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού που μελέτησες; 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ε1 Οι αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ψηφιακού υλικού, τα εύστοχα 

διαμορφωμένα ερωτήματα και η δημιουργία παζλ, κουίζ … μεταμορφώνουν 

και έναν αρχάριο σε ικανό χρήστη του Εκπαιδευτικού Υλικού. 

Ε2 Πολύ εύκολη λόγω τη σταθερής/όμοιας δομής των ενοτήτων. Δεν συνάντησα 

δυσκολίες στην προβολή του υλικού και στο άνοιγμα των ψηφιακών 

ασκήσεων. 

Ε3 Αρκετά εύκολη. 

Ε4 Εξαιρετικά εύκολη και απλή για κάθε χρήστη. Ταυτόχρονα δε και πολύ 

ευχάριστη, ελκυστική και παιγνιώδης! 

Ε5 Θεωρώ ότι η χρήση του είναι εύκολη. Υπάρχουν παντού οι κατάλληλες 

διευκρινίσεις-επεξηγήσεις, είτε προφορικές, είτε σε μορφή γραπτού κειμένου. 

Ε6 Αρκετά εύκολη. Ήταν κατανοητές οι οδηγίες και οδηγούσαν με ευκολία στους 

συνδέσμους. 

Ε7 Η ξεκάθαρη δομή κάθε ενότητας, τα γραφικά, η ποικιλία πηγών και ιστορικού 

υλικού (χάρτες, σύνδεσμοι, βίντεο με κινούμενα σχέδια, παραπομπές σε 

ψηφιακές πηγές),οι επεξηγήσεις συμβόλων, οι σαφείς οδηγίες καθιστούν 

εύκολα προσβάσιμο το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό. 

Ε8 Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και του μαθήματος ήταν σαφής και 

ξεκάθαρη και εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός ότι, όπου ζητείτο κάτι που 
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ενδεχομένως προκαλούσε απορίες στον χρήστη, υπήρχε η δυνατότητα να 

αναζητήσει επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Πίνακας 64: Ευκολία στη χρήση του ΕΥ 

 

Σχολιασμός 2ου Ερευνητικού άξονα: Η χρήση του ΕΥ χαρακτηρίστηκε από αρκετά έως 

εξαιρετικά εύκολη και απλή για κάθε χρήστη. Σε αυτό συνέβαλαν οι αναλυτικές, σαφείς 

και κατανοητές οδηγίες, οι κατάλληλες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις που δίνονταν σε 

μορφή γραπτή και προφορική, η σταθερή ομοιογενής και ξεκάθαρη δομή των ενοτήτων, η 

χωρίς δυσκολίες προβολή του υλικού και των ψηφιακών ασκήσεων, τα γραφικά και η 

ποικιλία πηγών και ιστορικού υλικού. 

7.5.3.3. 3ος Ερευνητικός άξονας: Επάρκεια (ερώτηση 3) 

Επάρκεια και τεκμηρίωση των ιστορικών πληροφοριών 

3. Πόσο επαρκείς και τεκμηριωμένες σου φάνηκαν οι ιστορικές πληροφορίες που 

παρατέθηκαν στο Εκπαιδευτικό Υλικό που μελέτησες;  Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. 

Ε1 Ο πρωτότυπος και δελεαστικός για τα παιδιά αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς τρόπος παρουσίασης και ανάλυσης της ιστορικής 

πραγματικότητας αποδίδει με ακρίβεια και επάρκεια τα γεγονότα και τα 

πρόσωπα που την καθόρισαν. Οι τεκμηριωμένες ιστορικές απόψεις ειδικών, 

οι παραπομπές σε έγκυρες βιβλιογραφικές αναλύσεις και η παράθεση 

ιστορικών αναφορών χαρίζουν την επάρκεια και την ιστορική τεκμηρίωση 

όσων ιστορικών πληροφοριών παρατίθενται. 

Ε2 Ήταν επαρκείς, συμπληρώνουν/εμπλουτίζουν άριστα τις πληροφορίες του 

βιβλίου και κινητοποιούν τον μαθητή να ενεργοποιηθεί και να κατακτήσει τη 

γνώση. 

Ε3 Επαρκέστατες και τεκμηριωμένες με τους πίνακες και τα διαγράμματα, τις 

εικόνες, τα ανθρωπάκια - "ξεναγούς" να βοηθούν στην κατανόηση πολύ 

περισσότερο από την ξερή αφήγηση ενός κειμένου σχολικού βιβλίου. 

Ε4 Οι ιστορικές πληροφορίες είναι απολύτως επαρκείς και τεκμηριωμένες! 

Αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία, υπάρχουν συνοδευτικά εξαιρετικά βίντεο 

και οι εργασίες και υπερσύνδεσμοι που συμπληρώνουν δυνητικά τις γνώσεις 

όποιου το επιθυμεί με νέες επιπρόσθετες πληροφορίες. 
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Ε5 Θεωρώ ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι πολύ παραπάνω από 

επαρκείς, για το τεκμηριωμένες δεν είμαι ακριβώς ειδική για να κρίνω, αλλά, 

βλέποντας ότι υπάρχει βιβλιογραφία και σύνδεσμοι για περαιτέρω αναζήτηση 

και ότι τα videos είναι είτε από το History Channel, είτε παρουσιάζονται 

έγκριτοι επιστήμονες από πανεπιστήμια και σχετικούς χώρους και όλα αυτά 

συμπληρώνουν και φωτίζουν διαφορετικές πλευρές των περιεχομένων των 

διδακτικών ενοτήτων, πιστεύω ότι και ο στόχος της τεκμηρίωσης 

επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. 

Ε6 Επαρκείς λόγω του πλήθους των πληροφοριών και τεκμηριωμένες λόγω του 

πλήθους των βιβλιογραφικών αναφορών. 

Ε7 Η κατάκτηση της ιστορικής γνώσης γίνεται μέσα από επαρκείς και 

επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες. Η επάρκεια στην παρουσίαση της 

ιστορικής γνώσης και η τεκμηρίωσή της αποδεικνύεται από τη σφαιρική 

κάλυψη της ύλης, η οποία δίνεται αρχικά κωδικοποιημένη και στη συνέχεια 

διανθίζεται από πλήθος ιστορικών πληροφοριών βασισμένων τόσο στο υλικό 

του σχολικού εγχειριδίου όσο σε άλλα ποικίλα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες, 

ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, ομιλίες Τedex, χάρτες, διαδραστικά βίντεο 

κινουμένων σχεδίων κ.λπ.). Η τεκμηρίωση γίνεται μέσα από παραπομπές σε 

έγκυρα και έγκριτα ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες. 

Ε8 Οι ιστορικές πληροφορίες που δίνονται ήταν επαρκείς, κατάλληλα 

προσαρμοσμένες στους μαθητές στους οποίους απευθύνονται και 

επιστημονικά τεκμηριωμένες. Δίνεται άλλωστε στο τέλος ενδεικτική 

βιβλιογραφία σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να εμβαθύνει περισσότερο. 

Πίνακας 65: Επάρκεια και τεκμηρίωση ΕΥ 

 

Σχολιασμός 3ου Ερευνητικού άξονα: Το ΕΥ χαρακτηρίζεται από επάρκεια και 

τεκμηρίωση που προκύπτει από τη σφαιρική κάλυψη της ύλης που δίνεται 

κωδικοποιημένη και διανθίζεται από πλήθος ιστορικών πληροφοριών βασισμένων στο 

υλικό του σχολικού εγχειριδίου και σε άλλα ψηφιακά μέσα όπως ιστοσελίδες, ψηφιακές 

εγκυκλοπαίδειες, ομιλίες TEDx, χάρτες, διαδραστικά βίντεο κινουμένων σχεδίων, βίντεο 

από το History Channel, τις τεκμηριωμένες ιστορικές απόψεις ειδικών και 

πανεπιστημιακών επιστημόνων, τις παραπομπές σε έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές και 
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έγκριτα ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες για μεγαλύτερη εμβάθυνση. Οι ιστορικές 

πληροφορίες που παρουσιάζονται στο ΕΥ είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στους 

μαθητές στους οποίους απευθύνονται, συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τις πληροφορίες 

του σχολικού εγχειριδίου και η πρόσβαση σε επιπρόσθετο υλικό μέσα από συνδέσμους 

και παραπομπές φωτίζουν διαφορετικές πλευρές των περιεχομένων των διδακτικών 

ενοτήτων. 

7.5.3.4. 4ος Ερευνητικός άξονας: Ανταπόκριση στους σκοπούς του Προγράμματος 

Σπουδών (ερώτηση 4) 

Ανταπόκριση στους ειδικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το 

μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο 

4. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται Εκπαιδευτικό Υλικό στους ειδικούς σκοπούς του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο, 

σύμφωνα με τη με αριθμ. (119511/Δ2/11-9-2020 (ΦΕΚ 3971/Β/17-9-2020) απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας, τους επιμέρους στόχους του οποίου μπορείς να 

διαβάσεις παρακάτω*; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

* βλέπε παράρτημα Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών 

Ε1 Το εκπαιδευτικό υλικό εναρμονίζεται απόλυτα, περισσότερο από το σχολικό 

εγχειρίδιο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας 

στο Λύκειο. Οι μαθητές/τριες κατανοούν την ιστορική πραγματικότητα, ως 

ολότητα, αποκτούν γνώση για τις γενικότερες συνθήκες της εποχής που 

μελετούν και έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με κριτική σκέψη τις 

ιστορικές πηγές. 

Ε2 Το υλικό ανταποκρίνεται άριστα στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος της 

ιστορίας καθώς συμβάλλει στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, τη 

σύνδεση τους, ωθεί τον μαθητή να συνθέσει, να αναλύσει και να σταθεί 

κριτικά απέναντι στο ιστορικό γίγνεσθαι. 

Ε3 Ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς της εμβάθυνσης στην ιστορική 

πληροφορία και της σύνθεσης και παρουσίασης ιστορικών θεμάτων, γιατί 

είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα τα ερωτήματα και ο τρόπος με τον οποίο 

ζητούνται οι απαντήσεις, ώστε ο μαθητής-εκπαιδευόμενος, χωρίς να το 

συνειδητοποιεί, οδηγείται στην ανακατασκευή του παρελθόντος και 
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αναπτύσσει θετική στάση για την συμμετοχή του ανθρώπου σε αυτό που 

ονομάζουμε Ιστορική πραγματικότητα και Πολιτισμό. 

Ε4 Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται πλήρως στους ειδικούς σκοπούς του 

Αναλυτικού προγράμματος και βρίσκεται σε απόλυτη συστοιχία με αυτούς. 

Ε5 Θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό υλικό καταφέρνει να καλύψει πλήρως όλους τους 

ειδικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και πολύ 

παραπάνω στόχους από αυτούς που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Παρουσιάζονται γεγονότα, οι αιτιακοί παράγοντες που τα προκαλούν και οι 

συνέπειες που ακολουθούν, ενταγμένα μέσα σε ευρύτερα χωροχρονικά 

πλαίσια, με εξηγήσεις που στηρίζονται σε διεπιστημονικές θεωρήσεις που 

βοηθούν τους μαθητές να εμβαθύνουν στην ιστορική γνώση και να 

κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των παραγόντων (ατομικών, κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών κ.ά.) που συνθέτουν το ιστορικό γίγνεσθαι. Στην 

επίτευξη των στόχων θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό συμβάλει και η προσεκτική 

και προσεγμένη επιλογή του "υλικού" που έχει γίνει και ο τρόπος 

παρουσίασής τους που είναι εύχρηστος, "μοντέρνος" και ταυτόχρονα 

παιγνιώδης, γεγονός που σίγουρα συμβάλλει στο να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών-μαθητριών. 

Ε6 Το υλικό ανταποκρίνεται στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. 

Ε7 Το ιστορικό υλικό που παρουσιάστηκε ανταποκρίνεται πλήρως στην 

πλειονότητα των επιμέρους στόχων της διδασκαλίας της Ιστορίας στο Λύκειο.  

Μέσα από το συγκεκριμένο ιστορικό υλικό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν τους διάφορους πολιτισμούς που συνέβαλαν αποφασιστικά στη 

διαμόρφωση της σύγχρονου κόσμου, να μελετήσουν τις σχέσεις των λαών 

μεταξύ τους και να εκτιμήσουν τη συνεισφορά αυτών των λαών στον 

παγκόσμιο πολιτισμό. Επιπλέον, οι μαθητές εξοικειώνονται με ιστορικούς 

όρους και έννοιες σχετικές με τις Ανακαλύψεις Νέων Χωρών, τα μέσα 

ναυσιπλοΐας, αλλά και τα αίτια που οδήγησαν στην ανακάλυψή τους. Είναι σε 

θέση να συσχετίζουν, με τρόπο τεκμηριωμένο, γεγονότα, περιόδους και ιδέες 

διαφόρων εποχών και τόπων. Μέσω των δραστηριοτήτων κάθε ενότητας 

μπορούν να συνθέτουν και να παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και 
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διεξοδικό τα ιστορικά θέματα, ενώ παράλληλα αναλύουν λογικά τις 

πληροφορίες και να ανασυνθέτουν το παρελθόν βασισμένοι σε διαφορετικά 

είδη πηγών που παρατίθενται. Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τις 

πηγές ανάλογα με το είδος τους και την εποχή στην οποία αναφέρονται, ενώ 

θα αξιολογήσουν τις διαφορετικές οπτικές με τις οποίες προσεγγίζονται και 

ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα. Τέλος, θα μπορέσουν να 

συνειδητοποιήσουν την ατομική και συλλογική ευθύνη του ανθρώπου στην 

πρόοδο του σύγχρονου κόσμου και του πολιτισμού. 

Ε8 Νομίζω πως η ενότητα αυτή αλλά κυρίως ο τρόπος που παρουσιάστηκε είναι 

μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές τις σχέσεις αιτιότητας που 

εκδηλώνονται στο ιστορικό γίγνεσθαι, ο τρόπος δηλαδή που οι Ανακαλύψεις 

συμπαρασύρει τον μεσαιωνικό κόσμο και δίνει την ευκαιρία σε νέες 

οικονομικές και κοινωνικές ομάδες να εκφραστούν είναι ένα καλό 

παράδειγμα του πώς λειτουργεί η ιστορία και θα μπορούσε να συνδεθεί και με 

τη συγχρονία των ίδιων των μαθητών που βλέπουν μπροστά στα μάτια τους 

να εκτυλίσσεται η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με όλες τις βαθιές 

αλλαγές που συνεπάγεται μια τέτοια τεχνολογική εξέλιξη. 

Πίνακας 66: Ανταπόκριση στους ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ Ιστορίας Λυκείου 

 

Σχολιασμός 4ου Ερευνητικού άξονα: Το ΕΥ σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

εναρμονίζεται «πλήρως», «απόλυτα», «άριστα» στο ΑΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας για 

το Λύκειο, βρίσκεται σε απόλυτη συστοιχία με τους επιμέρους στόχους του και σε βαθμό 

μεγαλύτερο από ό,τι το σχολικό εγχειρίδιο. Πιο συγκεκριμένα, οδηγεί τους μαθητές στην 

κατανόηση της ιστορικής πραγματικότητας, στην απόκτηση γνώσεων, στην προσέγγιση 

των ιστορικών πηγών με κριτική σκέψη, στη σύνδεση των ιστορικών γεγονότων, στη 

(ανα)σύνθεση, ανάλυση και κριτική στάση απέναντι στο ιστορικό γίγνεσθαι, στην 

εμβάθυνση και στην ανακατασκευή του παρελθόντος, στην καλλιέργεια θετικής στάσης 

για τη συμμετοχή του ανθρώπου στην ιστορική πραγματικότητα και τον πολιτισμό, στην 

κατανόηση της αλληλεπίδρασης των παραγόντων που συνθέτουν το ιστορικό γίγνεσθαι, 

στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς και την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στον 

παγκόσμιο πολιτισμό, στην εξοικείωση με ιστορικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται 

με την περίοδο των Ανακαλύψεων, στη συσχέτιση γεγονότων, περιόδων και ιδεών από 
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διαφορετικές εποχές και τόπους, στην αξιολόγηση των διαφορετικών οπτικών 

προσέγγισης και ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων, στη συνειδητοποίηση της 

συλλογικής ευθύνης του ανθρώπου στην πρόοδο του σύγχρονου κόσμου και πολιτισμού.  

Η ανάδειξη της αιτιότητας των γεγονότων της εποχής των Ανακαλύψεων που οδηγούν 

στην εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναλογιστούν 

τη συγχρονία με όσα εξελίσσονται στη δική τους εποχή που συμβαίνει η τέταρτη 

βιομηχανική επανάσταση της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου με τις επακόλουθες 

συνέπειές της. Στην επίτευξη των στόχων συμβάλλει ακόμα η προσεχτική και προσεγμένη 

επιλογή του υλικού καθώς και ο τρόπος παρουσίασης που είναι εύχρηστος, μοντέρνος, 

παιγνιώδης προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών.  

7.5.3.5. 5ος Ερευνητικός άξονας: Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη (ερώτηση 

5) 

α) Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη αυτόνομα 

β) Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη συμπληρωματικά 

5. Θα χρησιμοποιούσες το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό στην εκπαιδευτική 

πράξη είτε συμπληρωματικά στη διδασκαλία, είτε αυτόνομα; Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. 

Ε1 Αναμφίβολα το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα συμπληρώνοντας τη διδασκαλία του μαθήματος 

και ενισχύοντας έτσι την απόκτηση γνώσεων από τα παιδιά. Σαφώς και οι 

εργασίες που περιέχονται σε αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα για 

την επανάληψη της ενότητας στη σχολική τάξη. 

Ε2 Ναι, βέβαια! Θεωρώ ότι η χρήση τέτοιου είδος ψηφιακού υλικού κεντρίζει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και τους ωθεί να εργαστούν αυτόνομα και 

δημιουργικά για την κατάκτηση της γνώσης. 

Ε3 Ναι σίγουρα γιατί θα είχα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα ακόμα και σε 

μαθητές που δεν αγαπούν την ιστορία και γενικά το ...διάβασμα αλλά και σε 

μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία. 

Ε4 Θα ήταν τιμή μου να κάνω χρήση του συγκεκριμένου υλικού, μια και είναι 

απολύτως επαρκές και ενδιαφέρον σε γνωστικό επίπεδο, αναπτύσσοντας και 

καλλιεργώντας παράλληλα και άλλες δεξιότητες του παιδιού. Με ένα τέτοιο 
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μάθημα, η γνώση είναι μια βιωμένη εμπειρία και κάθε παιδί εμπλέκεται 

συνειδητά και χωρίς να αισθάνεται τη μαθησιακή διαδικασία σαν μια επαχθή 

υποχρέωση, αλλά σαν μια διαδικασία ανακάλυψης, έρευνας, χαράς και 

αυτενέργειας. Μακάρι να μπορούσαμε να δουλεύουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί 

με αυτόν τον τρόπο και να είχαμε τη γνώση και την ευελιξία σε επίπεδο νέων 

τεχνολογιών, αλλά και τον χρόνο να δημιουργήσουμε τέτοιας αξίας 

εκπαιδευτικό υλικό. Είναι βέβαιο πως το δημόσιο σχολείο θα αποκτούσε άλλο 

κύρος και οι λειτουργοί του θα μπορούσαν να προσφέρουν με χαρά τη γνώση, 

σε συνεργασία με έναν μαθητή συμπορευτή στη διαδικασία της ανακάλυψης 

της γνώσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μιλούσαμε για ένα διαφορετικό 

σχολείο στο οποίο τα παιδιά θα φοιτούσαν με χαρά και θα αγαπούσαν με όλη 

τους την ψυχή, μια και ο ενορχηστρωτής όλης αυτής της προσπάθειας θα ήταν 

ένας δάσκαλος που, με γνώμονα την παιδαγωγική του αγάπη, επιχειρεί 

ακάματα να βρει μεθόδους για να προσφέρει γνώση στο παιδί με έναν τρόπο 

που αυτό δε θα είναι ένας παθητικός και εξουθενωμένος παρατηρητής και 

κομπάρσος μιας διαδικασίας, αλλά πρωταγωνιστής στο μαγικό κόσμο της 

γνώσης και της μάθησης. Και με αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι το παιδί θα αισθανόταν έμπρακτα τον σεβασμό όχι μόνο του δασκάλου 

του, αλλά και ενός ολόκληρου συστήματος που θα επικεντρωνόταν σε μια 

τέτοια περίπτωση, στις αληθινές αρχές της παιδαγωγικής που στοχεύουν 

βέβαια στη γνώση, μα πάνω απ' όλα στον άνθρωπο. 

Ε5 Σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα είτε συμπληρωματικά είτε και αυτόνομα, 

ανάλογα με τις περιστάσεις της διδασκαλίας που θα είχα να αντιμετωπίσω. Το 

εποπτικό υλικό (χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες, videos, κ.λπ..) που 

παρουσιάζεται είναι τόσο χρήσιμο και είναι κάτι που λείπει από τα βιβλία μας 

και γενικότερα (θεωρώ) από τη διδασκαλία της Ιστορίας, οπότε όταν το έχεις 

μπροστά σου τόσο καλά οργανωμένο, πλήρες και ποικιλόμορφο και κυρίως σε 

άμεση συσχέτιση με τα περιεχόμενα που καλούμαστε να διδάξουμε, είναι (για 

μένα) μονόδρομος το να το χρησιμοποιήσεις! 

Ε6 Θα χρησιμοποιούσα μέρος αυτού. Οι λόγοι παρακάτω... 
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Ε7 Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, λόγω της πληρότητάς του και του 

ελκυστικού τρόπου που παρουσιάζεται, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 

αυτόνομα αλλά και επικουρικά σε μια διδασκαλία, αφού θα έδινε τον κύριο 

κορμό της γνώσης και της αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ε8 Θα με ενδιέφερε να χρησιμοποιήσω το υλικό αυτό στο πλαίσιο της 

αντεστραμμένης τάξης. Θα ζητούσα δλδ από τους μαθητές μου να μελετήσουν 

τις ενότητες ώστε στην τάξη να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο σε 

συγκεκριμένες όψεις της περιόδου (π.χ. η ιστορία των προκολομβιανών 

πολιτισμών μετά τις Ανακαλύψεις, οι αλλαγές στον τραπεζικό τομέα, οι νέες 

συνήθειες που καλλιεργήθηκαν μετά την περίοδο των Ανακαλύψεων κλπ). Το 

υλικό είναι τόσο ολοκληρωμένο και σαφές που νομίζω ότι επιτρέπει μια 

αυτόνομη μελέτη των μαθητών, ώστε ο χρόνος εντός της τάξης να αφιερωθεί 

σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες. 

Πίνακας 67: Αξιοποίηση ΕΥ στην εκπαιδευτική πράξη 

 

Σχολιασμός 5ου Ερευνητικού άξονα: Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι θα 

χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο ΕΥ ή μέρος αυτού συμπληρωματικά ή και αυτόνομα 

στη διδασκαλία του μαθήματος‧ συμπληρωματικά, για να ενισχύσουν την απόκτηση 

γνώσεων, να αποτελέσουν τον βασικό κορμό της γνώσης και της αξιολόγησης της 

μαθησιακής διαδικασίας, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να πετύχουν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα ακόμα και σε μαθητές που δεν αγαπούν το μάθημα 

της Ιστορίας και γενικά το διάβασμα αλλά και στην περίπτωση εξατομικευμένης 

διδασκαλίας‧ 

αυτόνομα, για την επανάληψη της ενότητας στη σχολική τάξη, για την ώθηση στην 

αυτόνομη εργασία και δημιουργική κατάκτηση της γνώσης, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, 

στην προσέγγιση της γνώσης ως μιας βιωμένης εμπειρίας στην οποία κάθε παιδί 

εμπλέκεται συνειδητά και χωρίς να αισθάνεται τη μαθησιακή διαδικασία σαν μια επαχθή 

υποχρέωση, αλλά σαν μια διαδικασία ανακάλυψης, έρευνας, χαράς και αυτενέργειας. 

Το ΕΥ θεωρήθηκε, σύμφωνα με μία εκπαιδευτικό, κατάλληλο για εφαρμογή της μεθόδου 

της αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom) με αυτόνομη μελέτη των ενοτήτων στο 

σπίτι και εμβάθυνση στην τάξη σε συγκεκριμένες όψεις της περιόδου με διάθεση 

περισσότερου χρόνου σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες.  
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Το εποπτικό υλικό (χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο κ.α.) που παρουσιάζεται είναι 

στοιχείο που λείπει από τα βιβλία και τη διδασκαλία της Ιστορίας, οπότε σε συνδυασμό με 

την καλή οργάνωση, την πληρότητα, την ποικιλομορφία και την άμεση συσχέτιση με το 

περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί μονόδρομο η χρήση του.  

Σύμφωνα με άλλη εκπαιδευτικό, αν οι εκπαιδευτικοί είχαν τη γνώση και την ευελιξία στη 

χρήση των ΤΠΕ και τον απαιτούμενο χρόνο για τη δημιουργία αντίστοιχου υλικού θα 

αποκτούσε άλλο κύρος το δημόσιο σχολείο, που θα ενέπνεε την αγάπη και τη χαρά στους 

μαθητές του με δασκάλους παιδαγωγικά καταρτισμένους που ακάματα αναζητούν 

μεθόδους για να καταστήσουν τους μαθητές από παθητικούς, εξουθενωμένους 

παρατηρητές και κομπάρσους μιας διαδικασίας σε πρωταγωνιστές της γνώσης και της 

μάθησης, διαμορφώνοντας ένα κλίμα σεβασμού μέσα στο πλαίσιο ενός παιδαγωγικού 

συστήματος που εφαρμόζοντας παιδαγωγικές αρχές στοχεύουν στη γνώση και στον 

άνθρωπο.  

7.5.3.6. 6ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατά σημεία (ερώτηση 6) 

Δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

6. Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι τα τρία πιο δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού 

Υλικού; 

Ε1 1. Τα εύστοχα διαμορφωμένα γραφικά.  

2. Τα εμβόλιμα στην ιστορική αφήγηση video.  

3. Οι ασκήσεις κατανόησης της ιστορικής πραγματικότητας. 

Ε2 Η σαφής στοχοθεσία, τα εκπαιδευτικά βίντεο κι οι δημιουργικές εργασίες / 

ασκήσεις. 

Ε3 1) Η εικόνα, η μουσική, ο ήχος και το πολυτροπικό κείμενο, 2) η ενεργητική - 

"συμμετοχική" διαδικασία διερεύνησης του υλικού, 3) ο παιγνιώδης τρόπος 

της κατανόησης των ιστορικών όρων και εννοιών. 

Ε4 Διαδραστικότητα, προώθηση της αυτενέργειας, γνωστική επάρκεια και χαρά. 

Ε5 Η ποικιλομορφία του και η οργάνωσή του, καθώς οι "φωνητικές" οδηγίες και 

διευκρινίσεις!!! 

Ε6 Η διαδραστικότητα, η διέγερση πολλών αισθητηριακών τύπων μαθητών 

(οπτικού, ακουστικού, κιναισθητικού), η ποικιλία και το εύρος των γνώσεων. 
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Ε7 1ον: Το εύρος της ιστορικής πληροφορίας μέσα από ένα πλήθος πηγών σε ένα 

ψηφιακά ελκυστικό περιβάλλον  

2ον: Η ξεκάθαρη δομή του  

3ον: Η ποικιλία των δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της γνώσης και η 

σύνοψη στο τέλος κάθε ενότητας. 

Ε8 Η πολύ σαφής και καθαρή δομή, οι μικροί και ελέγξιμοι στόχοι που τίθενται 

στη διάρκεια της διδασκαλίας, ο πλούτος και η ποικιλία του υλικού. 

Πίνακας 68: Δυνατά σημεία ΕΥ 

 

Σχολιασμός 6ου Ερευνητικού άξονα: Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν ως δυνατά σημεία του 

ΕΥ σε επίπεδο μορφής: την ξεκάθαρη δομή του, τα εύστοχα διαμορφωμένα γραφικά, την 

εικόνα, τη μουσική, τον ήχο, το πολυτροπικό κείμενο, την ποικιλομορφία και την 

οργάνωσή του, τις ηχητικές οδηγίες και διευκρινίσεις, το ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον‧ 

σε επίπεδο περιεχομένου: τα εμβόλιμα εκπαιδευτικά βίντεο στην ιστορική αφήγηση, τις 

δημιουργικές ασκήσεις κατανόησης της ιστορικής πραγματικότητας, την ποικιλία των 

δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της γνώσης και τη σύνοψη της γνώσης στο τέλος 

των ενοτήτων, την επάρκεια, ποικιλία και το εύρος της γνώσης, των πληροφοριών και των 

ιστορικών πηγών, τον πλούτο και την ποικιλία του υλικού ‧ σε επίπεδο παιδαγωγικών 

αρχών: τη σαφή στοχοθεσία και τη διατύπωση μικρών και ελέγξιμων στόχων, την 

ενεργητική - συμμετοχική διαδικασία διερεύνησης του υλικού, τον παιγνιώδη τρόπο για 

την κατανόηση των ιστορικών όρων και εννοιών, τη διαδραστικότητα, την προώθηση της 

αυτενέργειας, τη χαρά, τη διέγερση πολλών αισθητηριακών τύπων μαθητών (οπτικού, 

ακουστικού, κιναισθητικού). 

7.5.3.7. 7ος Ερευνητικός άξονας: Αδύνατα σημεία (ερώτηση 7) 

Αδύνατα σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

7. Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι τα τρία πιο αδύνατα σημεία του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Ε1 Δεν έχω εντοπίσει αδυναμίες στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Ε2 Δεν βρίσκω αδύνατα σημεία! 

Ε3 1) Η μη εξοικείωση μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών σε ορισμένα ψηφιακά 

εργαλεία π.χ. ψηφιακό βιβλίο κλπ. 2) Απαιτείται αρκετός χρόνος για μελέτη 3) 
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Απαιτείται σοβαρή «ψηφιακή» και υλικοτεχνική υποδομή για να εφαρμοστεί 

μια τέτοιου είδους παρουσίαση σε σχολική τάξη ελληνικού δημόσιου 

σχολείου. 

Ε4 Δεν εντόπισα αδύνατα σημεία, πέραν του ότι -πρακτικά- για να μπορέσει ένας 

εκπαιδευτικός να ετοιμάσει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ενότητα 

κάθε μαθήματος που διδάσκει, θα χρειαζόταν πάρα πολύς χρόνος τον οποίο 

πρακτικά, με βάση τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο, δε διαθέτει. Το 

εκπαιδευτικό υλικό όμως που παρουσιάζεται εδώ είναι πραγματικά άμεμπτο. 

Ε5 Θεωρώ ότι οι «βοηθοί» για τη μελέτη θα έπρεπε με κάποιους τρόπους να 

έχουν ενταχθεί ακόμα περισσότερο στο υλικό. Κατά τη γνώμη κάποιες 

πληροφορίες που δίνονται από τους υπερσυνδέσμους ή θα μπορούσαν να 

λείπουν ή να παρουσιάζονται με πιο περιληπτικό τρόπο, λόγω ότι γνωρίζουμε 

ότι οι μαθητές/τριες σήμερα έχουν μια δυσκολία να διαχειριστούν πολλές 

πληροφορίες και επίσης, «δυσκολεύονται» με τα μακροσκελή κείμενα. Τρίτο 

δεν μπορώ να εντοπίσω... 

Ε6 1) Υπερβολικά πολλές δραστηριότητες (που ενδεχομένως αποθαρρύνουν το 

μαθητή), 2) κάπως παιδικός τρόπος παρουσίασης (που απευθύνεται 

περισσότερο σε δημοτικό - τα ανθρωπάκια, τα σκιτσάκια), 3) Κάποια λαθάκια 

(π.χ. στο κειμενάκι της 1ης διδακτικής ενότητας (Ας σκεφτούμε - 1η 

δραστηριότητα) απουσίαζαν πολλοί τόνοι και υπήρχαν και κάποια 

ορθογραφικά λάθη. Επίσης η σύνοψη της κάθε διδακτικής ενότητας περνούσε 

πολύ γρήγορα, δεν προλάβαινες να διαβάσεις τις τελευταίες πληροφορίες και 

τα γράμματα ήταν μικρά). 

Ε7 1ον: Ο όγκος των πληροφοριών για έναν μη μελετηρό μαθητή 2ον: Ο χρόνος 

μελέτης που απαιτείται για την ανίχνευση της ιστορικής γνώσης 3ον: Οι 

συχνές παραπομπές σε ψηφιακό υλικό για την άντληση της ιστορικής γνώσης. 

Ε8 Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του (β' λυκείου;;;) ίσως το 

κάνει κάπως «εχθρικό» σε κάποιους μαθητές, αν ληφθεί υπόψη το 

επιβαρυμένο τους πρόγραμμα και τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. 

Πίνακας 69: Αδύνατα σημεία ΕΥ 
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Σχολιασμός 7ου Ερευνητικού άξονα: Τρεις εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν εντόπισαν 

αδυναμίες στο ΕΥ. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικοί εντόπισαν ως αδύνατα σημεία του ΕΥ τα 

παρακάτω στοιχεία: κάποιες πληροφορίες που δίνονται σε υπερσυνδέσμους θα 

μπορούσαν να λείπουν ή να παρουσιάζονται με πιο περιληπτικό τρόπο, ενταγμένες σε 

μικρότερου μεγέθους κείμενα και όχι τόσο μακροσκελή‧ οι φιλικές φιγούρες για τη μελέτη 

θα μπορούσαν να ενταχθούν περισσότερο στο υλικό‧ υπερβολικά πολλές δραστηριότητες 

που ίσως είναι αποθαρρυντικές‧ ένας κάπως παιδικός τρόπος παρουσίασης του υλικού με 

τα σκιτσάκια και τις φιλικές φιγούρες, που απευθύνεται περισσότερο σε μαθητές 

μικρότερης βαθμίδας‧ ο γρήγορος ρυθμός της σύνοψης των διδακτικών ενοτήτων που 

δυσκόλευε την παρακολούθηση του κειμένου σε συνδυασμό με μικρή γραμματοσειρά‧ ο 

όγκος των πληροφοριών που μπορεί να δυσκολεύει έναν μη μελετηρό μαθητή‧ οι συχνές 

παραπομπές σε ψηφιακό υλικό για την άντληση της ιστορικής γνώσης. Επισημάνθηκαν 

κάποια λάθη ορθογραφικά και απουσία στίξης που δεν αφορούσαν το ΕΥ αλλά απάντηση 

μαθήτριας στο φόρουμ της δραστηριότητας αφόρμησης της 1ης διδακτικής ενότητας. 

Διατυπώθηκαν ακόμα αδύνατα σημεία που δε σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή και 

παρουσίαση του ΕΥ αλλά την εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζει ένα τέτοιο ΕΥ. Πιο 

συγκεκριμένα, ενστάσεις διατυπώθηκαν για τον αρκετό χρόνο που απαιτείται για την 

εφαρμογή του ΕΥ, ιδίως για μαθητές Β’ Λυκείου των οποίων το πρόγραμμα είναι 

επιβαρυμένο και θα οδηγούσε σε πιθανή αποστροφή, τη μη εξοικείωση των μαθητών και 

εκπαιδευτικών με ορισμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό βιβλίο, την απαραίτητη 

ψηφιακή και υλικοτεχνική υποδομή για την παρουσίαση του ΕΥ στη σχολική τάξη ενός 

δημόσιου σχολείου, την ανυπαρξία χρόνου για τον εκπαιδευτικό για να προετοιμάσει ένα 

αντίστοιχο ΕΥ για κάθε διδακτική ενότητα.  

7.5.3.8. 8ος Ερευνητικός άξονας: Προτάσεις βελτίωσης 

Προτάσεις για βελτίωση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

8. Γράψε έως τρεις προτάσεις που κατά τη γνώμη σου θα βελτίωναν το 

Εκπαιδευτικό Υλικό. 

Ε1 Δεν υπάρχουν. 

Ε2 Το υλικό είναι πολύ πλούσιο, με ποικίλες διαδραστικές ασκήσεις, οπότε δεν 

θα μπορούσα να προτείνω κάτι περισσότερο. 
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Ε3 Ίσως θα μπορούσε να γίνεται πιο σύντομη παρουσίαση με λιγότερες 

διαφάνειες καθώς θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μικρότερες ηλικίες και στο 

μη επαρκή διδακτικό χρόνο για τη σχολική πραγματικότητα αλλά και για τη 

μελέτη στο σπίτι. 

Ε4 Δε νομίζω ότι έχω να καταθέσω κάποια βελτιωτική πρόταση, αλλά αν πρέπει 

να γίνει αυτό, ίσως να πρότεινα περισσότερες διαδραστικές ασκήσεις του 

τύπου: "Σύρε κι άσε", μια και με αυτόν τον τρόπο θα δινόταν η ευκαιρία στο 

παιδί να χαρεί ακόμα περισσότερο μαθαίνοντας. Παρόλα αυτά, δε μου λείπει 

κάτι από τη συγκεκριμένη εργασία. 

Ε5 Ίσως να έβαζα λιγότερες ασκήσεις του τύπου "Σύρε και τοποθέτησε...", γιατί 

θεωρώ ότι απλώς συμβάλλουν σε μια μηχανική συγκράτηση των 

πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη (νομίζω...) και να προσπαθούσα να 

βρω αλλού τύπου ασκήσεις (δεν ξέρω ακριβώς τι...) που θα εμπλέκουν λίγο 

περισσότερο την κριτική-συνθετική ικανότητα των μαθητών και ίσως λίγο και 

την προσωπική άποψη-γνώμη για το υλικό που επεξεργάστηκαν. Δεν 

γνωρίζω, βέβαια, τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ίσως το υλικό 

να εξυπηρετεί περισσότερο τους όρους-περιορισμούς που αυτή θέτει. Στο 

αδιαμφισβήτητα πολύ πλούσιο υλικό που παρατίθεται, ίσως να έψαχνα, να 

έβαζα και να πρότεινα εντόνως να δουν κάποια ταινία ή docufiction για τη 

ζωή στο μεσαίωνα, για τον "αφανισμό" των "προκολομβιανών" πολιτισμών 

από τους Ευρωπαίους, για να εμπλέξω, αν είναι εφικτό, και συναισθηματικά 

τα παιδιά σε όλη αυτή την περίοδο που έχει αφήσει τόσο έντονα το στίγμα της 

στο σύγχρονο πολιτισμό. (Στην τάξη -σκέφτομαι- θα μπορούσε να γίνει μια 

δραματοποίηση από διάφορες οπτικές γωνίες και να ακολουθήσει μια ανοιχτή 

συζήτηση...) 

Ε6 Πιο λίγες δραστηριότητες (για να μη χάνεται πολύ ο μαθητής), συγκεντρωμένο 

το υλικό σε πιο μεγάλες ενότητες (για να υπάρχει μια πιο σφαιρική εποπτεία 

του), μεγαλύτερη έμφαση στη σύνοψη (παίζει τον τελικό καθοριστικό ρόλο, 

ξεκαθαρίζει τις γνώσεις στο μυαλό του μαθητή), ενδιάμεσα τεστάκια 

επαλήθευσης της γνώσης και ένα συνολικό μεγάλο τεστ στο τέλος. Όχι πολλά 

παιδικά σκιτσάκια, η ύλη απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά. Προσωπικά ο 
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τρόπος διδασκαλίας που εφαρμόζει το Mathesis με εκφράζει απόλυτα. Μικρές 

(10-15 λεπτών) διαλέξεις, με τα λόγια του διδάσκοντα δίπλα, υπογραμμισμένα 

για να παρακολουθείς τη σειρά στην οποία βρίσκεσαι. Διακόπτεις το βιντεάκι 

και ξαναδιαβάζεις (ή ξανακούς) αυτό που θέλεις. Πηγές αμέσως από κάτω 

από κάθε βιντεάκι, τεστάκι σε κάθε μικροδιάλεξη και στο τέλος ένα εφ’ όλης 

της ύλης μεγάλο τεστ. Επειδή απευθύνεται σε μαθητές θα το διάνθιζα και με 

λίγα γραφικά ή βιντεάκια. Αυτό. Τίποτα άλλο. Παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια 

είναι αξιέπαινη, οι γνώσεις τεχνολογίας αξιοθαύμαστες, το υλικό άψογο και 

λειτουργικό. Απλώς δε νομίζω ότι χρειάζονται τόσα πολλά τεχνολογικά μέσα. 

Πάντως αυτές οι γνώσεις - τώρα που κατακτήθηκαν τόσο καλά και 

εφαρμόστηκαν στο εξ αποστάσεως διδακτικό υλικό με επιτυχία - καλό θα 

ήταν να γίνουν αντικείμενο επιμόρφωσης και σε άλλους καθηγητές. Το κάθε 

επιμέρους εργαλείο μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμο! Μπράβο! 

Ε7 1ον: Το υλικό θα μπορούσε να περιοριστεί ως προς την έκτασή του, ώστε να 

είναι πιο προσιτό σε κάθε μαθητή. 2ον: Οι συχνές παραπομπές ίσως 

αποθαρρύνουν έναν μη μελετηρό μαθητή. 

Ε8 Νομίζω πως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η αδυναμία που καταγράφηκε 

παραπάνω και να αντιμετωπιστεί με κάποιον τρόπο- π.χ. να μελετούν οι 

μαθητές μέρος της ενότητας και το υπόλοιπο να τους παρουσιάζεται μες στην 

τάξη από τους συμμαθητές τους, αξιοποιώντας έτσι και τις ευφάνταστες 

δραστηριότητες που τους τίθενται στο τέλος κάθε ενότητας. Αν οι μαθητές 

εργαστούν σε ομάδες των οποίων η σύνθεση αποτελείται από μαθητές που 

έχουν μελετήσει διαφορετική ενότητα του υλικού και τους τεθεί ένα κοινό 

πρόβλημα προς επίλυση που θα χρειάζεται την από κοινού εργασία όλων των 

μελών για να ολοκληρωθεί, νομίζω πως θα απαντηθεί η μικρή αυτή 

αδυναμία, που σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού σχολείου και όχι 

με την οργάνωση του ίδιου του υλικού. 

Πίνακας 70: Προτάσεις για βελτίωση ΕΥ 

 

Σχολιασμός 8ου Ερευνητικού άξονα: Δύο εκπαιδευτικοί δεν πρότειναν βελτιώσεις για το 

ΕΥ, αξιολογώντας το ως πλούσιο με ποικιλία δραστηριοτήτων. Σε επίπεδο μορφής 

διατυπώθηκαν ως βελτιωτικές προτάσεις η συντομότερη παρουσίαση του υλικού με 
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λιγότερες διαφάνειες, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες 

μαθητών και να μπορεί να ανταποκριθεί στον περιορισμένο διδακτικό χρόνο εντός της 

τάξης και της μελέτης αντίστοιχα στο σπίτι· προτάθηκε η λιγότερη χρήση παιδικών 

σκίτσων, αφού το υλικό απευθύνεται σε μαθητές μεγάλων τάξεων. Πιθανή βελτίωση 

ακόμα θα αποτελούσε η λιγότερη χρήση παραπομπών που ίσως αποθαρρύνουν έναν μη 

μελετηρό μαθητή.  

Σε επίπεδο περιεχομένου διατυπώθηκαν δύο προτάσεις σε αντίθετο προσανατολισμό για 

διαφορετικούς λόγους: η προσθήκη περισσότερων διαδραστικών ασκήσεων του τύπου 

«Σύρε κι άσε» που προκαλούν το αίσθημα χαράς κατά τη μάθηση· η μείωση των 

ασκήσεων του τύπου «Σύρε κι άσε» που ενισχύουν τη μηχανική συγκράτηση 

πληροφοριών και έχουν βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα και η προσθήκη περισσότερων 

ασκήσεων άλλου τύπου που απαιτούν την κριτική, συνθετική ικανότητα των μαθητών και 

επιτρέπουν σε έναν βαθμό την προσωπική άποψη των μαθητών για το υλικό που 

επεξεργάστηκαν. Προτάθηκε, επίσης, η προσθήκη προβολής μίας ταινίας ή docufiction 

για τη ζωή στον μεσαίωνα, τον αφανισμό των προκολομβιανών πολιτισμών από τους 

Ευρωπαίους για τη διέγερση των συναισθημάτων των μαθητών σε σχέση με τον 

αντίκτυπο αυτής της περιόδου στο σύγχρονο πολιτισμό. Ακόμα προτάθηκε η μείωση 

γενικά των δραστηριοτήτων για να μην χάνεται ο μαθητής και συγκέντρωση του υλικού 

σε πιο μεγάλες ενότητες για να υπάρχει σφαιρική εποπτεία· μεγαλύτερη έμφαση στη 

σύνοψη που παίζει καθοριστικό ρόλο για το ξεκαθάρισμα των γνώσεων που απέκτησε ο 

μαθητής με ενδιάμεσα τεστ επαλήθευσης και ένα συνολικό μεγάλο τεστ στο τέλος.  

Σε επίπεδο εφαρμογής του ΕΥ στην τάξη διατυπώθηκε η πρόταση για δραματοποίηση 

μέσα στην τάξη ιστορικών γεγονότων της ιστορικής περιόδου από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες με επακόλουθη ανοιχτή συζήτηση. Ακόμα προτάθηκε η αυτόνομη μελέτη μέρους 

της ενότητας από τους μαθητές και η παρουσίαση του υπόλοιπου μέσα στην τάξη από 

τους συμμαθητές τους, με αξιοποίηση των ευφάνταστων δραστηριοτήτων στο τέλος κάθε 

ενότητας. Οι μαθητές ανά ομάδες έχοντας μελετήσει διαφορετικά σημεία του ΕΥ θα 

εκπονούσαν μια κοινή εργασία στο πλαίσιο επίλυσης ενός προβλήματος. Με αυτόν τον 

τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ασφυκτική πίεση του χρόνου της διά ζώσης 

διδασκαλίας και των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού σχολείου.  

Μία εκπαιδευτικός έκρινε ως προσφορότερο, κατά τη γνώμη της, τον τρόπο εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας που εφαρμόζει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου 
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Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης 

που περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις μερικών λεπτών του διδάσκοντα με παράλληλη 

γραπτή και υπογραμμισμένη απόδοση της ηχητικής αφήγησης και δυνατότητα του 

διδασκόμενου να ξαναδεί ή να ξαναδιαβάσει το περιεχόμενό όποτε και όσες φορές 

επιθυμεί. Οι διαλέξεις συνοδεύονται από πηγές και τεστ και ένα εφ’ όλης της ύλης 

διαγώνισμα. Θα πρόσθετε λίγα γραφικά και βίντεο επειδή το υλικό θα απευθυνόταν σε 

μαθητές και δε θα χρειαζόταν κάτι περισσότερο, καθώς η ένστασή της σχετίζεται με την 

πληθώρα τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο ΕΥ.  

7.5.4. Παρουσίαση και σχολιασμός δεδομένων έρευνας από μαθητές 

Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν για την αξιολόγηση του ΕΥ από μαθητές 

παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακες με μονάδα ανάλυσης την απάντησή τους. Οι 

μαθητές ήταν 9 και αποδίδονται με το σύμβολο Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9 

αντίστοιχα. Ακολουθεί ο σχολιασμός των ευρημάτων ανά άξονα. 

7.5.4.1. 1ος Ερευνητικός άξονας: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού (ερωτήσεις 7 

(α, β, γ, δ) και 8)  

α) ενδιαφέρον ως προς τις διαφάνειες με ιστορική αφήγηση 

Ερώτηση 7α. Από την επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού σας φάνηκαν 

ενδιαφέροντα: Οι διαφάνειες που περιέχουν ιστορική αφήγηση. Ναι ή όχι; Γιατί;  

Μ1 Ναι. Γιατί ήταν σύντομες και περιείχαν αρκετά σημαντικά στοιχεία.  

Μ2 Ναι. Δεν καθιστούν το περιεχόμενο μονότονο και βαρετό σε αντίθεση με μια 

απλή παρουσίαση. 

Μ3 Όχι. Διότι προτιμώ πιο διαδραστικούς τρόπους εκμάθησης. 

Μ4 Όχι. γιατί ήταν πολλά και είναι κουραστικό να τα διαβάζεις όλα αυτά. 

Μ5 Ναι. Μου φάνηκαν ενδιαφέρον διότι κατάφερα να συνδέσω τα γεγονότα. 

Μ6 Ναι.  

Μ7 Ναι. Έκανε το μάθημα αρκετά ενδιαφέρον και με βοήθησε να το αποστηθίσω 

καλύτερα.    

Μ8 Ναι. Ήταν ενδιαφέρουσες επειδή σε κάθε διαφάνεια υπήρχε και κάτι 

διαφορετικό. 

Μ9 Ναι. Γιατί έδιναν στο εκπαιδευτικό υλικό ζωντάνια και αμεσότητα. 
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Πίνακας 71: Ενδιαφέρον για διαφάνειες με ιστορική αφήγηση 

 

β) ενδιαφέρον ως προς τις διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες / ασκήσεις 

Ερώτηση 7β. Από την επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού σας φάνηκαν 

ενδιαφέροντα: Οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες/ ασκήσεις. Ναι ή 

όχι; Γιατί;  

Μ1 Ναι. Γιατί ήταν σε μορφή παιχνιδιού. 

Μ2 Ναι. Καλή ευκαιρία να διαπιστώσουμε αν συγκρατήσαμε τις πληροφορίες. 

Μ3 Ναι. Γιατί μπορούσα να ελέγξω τις γνώσεις μου. 

Μ4 Ναι. 

Μ5 Ναι. Διότι με βοήθησαν καλύτερα στην εκμάθηση και εξασκήθηκα. 

Μ6 Ναι. Με βοήθησε να βρω τα κενά μου. 

Μ7 Ναι. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα ενδιαφέρον προς το μάθημα.   

Μ8 Ναι. Βοηθούσαν στην κατανόηση των όσων διάβασα. 

Μ9 Ναι. Διότι μέσω των ασκήσεων επιβεβαίωνα ή όχι αν έχω καταλάβει το 

μάθημα. 

Πίνακας 72: Ενδιαφέρον για διαδραστικές δραστηριότητες/ασκήσεις 

 

γ) ενδιαφέρον ως προς τα βίντεο 

Ερώτηση 7γ. Από την επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού σας φάνηκαν 

ενδιαφέροντα: Τα βίντεο. Ναι ή όχι; Γιατί;  

Μ1 Ναι. Λόγω των ηρώων που συμμετείχαν κάνοντας τα βίντεο πιο ευχάριστα 

και ζωντανά. 

Μ2 Ναι. Τα βίντεο πάντα τραβούν το ενδιαφέρον και προτιμούνται καθώς 

μιμούνται τη διά ζώσης εκπαίδευση και συνδυάζουν και εικόνες. 

Μ3 Ναι. Ήταν ένας εύκολος τρόπος να κατανοήσω το περιεχόμενο. 

Μ4 Ναι. Ο αφηγητής τα εξηγούσε απλοϊκά και ήταν πιο εύκολο να τα καταλάβω. 

Μ5 Όχι. Δεν μου προσέλκυσαν τόσο το ενδιαφέρον όσο όλα τα υπόλοιπα. 

Μ6 Ναι. Με βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα. 

Μ7 Ναι. Έδιναν ζωή στο μάθημα και δεν ήταν βαρετό. 

Μ8 Ναι. Κάνανε τη διαδικασία πιο διαδραστική. 

Μ9 Ναι. Γιατί μέσω των βίντεο εμβάθυνα περισσότερο τις γνώσεις μου. 

Πίνακας 73: Ενδιαφέρον για βίντεο 
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δ) ενδιαφέρον ως προς τα παιχνίδια 

Ερώτηση 7δ. Από την επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού σας φάνηκαν 

ενδιαφέροντα: Τα παιχνίδια. Ναι ή όχι; Γιατί;  

Μ1 Ναι. Γιατί καλλιεργούν τη σκέψη με ευχάριστο τρόπο.  

Μ2 Ναι. Φανταστικός τρόπος να κάνεις επανάληψη χωρίς να κουράζεσαι. 

Μ3 Ναι. Είναι ένας πιο διασκεδαστικός τρόπος εκμάθησης. 

Μ4 Ναι. Επειδή εξασκώ τις γνώσεις μου.    

Μ5 Ναι. Διότι ήταν δημιουργικά και ενδιαφέροντα. 

Μ6 Ναι. Με βοήθησαν στην κατανόηση. 

Μ7 Όχι. Τα παιχνίδια του υλικού ήταν ενδιαφέρον απλά εγώ τα ψιλοβαριέμαι. 

Μ8 Ναι. Είχαν πλάκα. 

Μ9 Ναι. Γιατί με διασκεδαστικό τρόπο αποκτούσα γνώσεις. 

Πίνακας 74: Ενδιαφέρον για παιχνίδια 

 

ε) το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 

Ερώτηση 8. Τι σου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον στο Εκπαιδευτικό Υλικό;  

Μ1 Τα βίντεο και οι δραστηριότητες. 

Μ2 Η ποικιλία πηγών και αποσπασμάτων που περιείχε που δίνουν τη δυνατότητα 

στον αναγνώστη να έρθει σε επαφή με τα πρωτότυπα κείμενα και να 

ανακαλύψει με ακρίβεια τα γεγονότα. 

Μ3 Η ποικιλία στους τρόπους εκμάθησης.   

Μ4 Η φωνή σας που ακουγόταν σε κάθε σελίδα. Πολύ ενδιαφέρον!   

Μ5 Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες/ασκήσεις.    

Μ6 (χωρίς απάντηση) 

Μ7 Τα βίντεο. 

Μ8 Οι χαρακτήρες 

Μ9 Αυτό που μου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν οι σύνδεσμοι που με 

οδηγούσαν σε επιπρόσθετο υλικό. 

Πίνακας 75: Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του ΕΥ 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 1ου ερευνητικού άξονα: Το ΕΥ κρίθηκε ως ενδιαφέρον ως προς 

την ύπαρξη διαφανειών με ιστορική αφήγηση που έκαναν το μάθημα αρκετά πιο 
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ενδιαφέρον, όχι μονότονο και βαρετό σε σχέση με μία απλή παρουσίαση‧ οι διαφάνειες 

ήταν σύντομες, περιείχαν σημαντικά και διαφορετικά στοιχεία και εξυπηρέτησαν την 

απομνημόνευση της γνώσης και τη σύνδεση των γεγονότων, ενώ προσέδωσαν ζωντάνια 

και αμεσότητα στο ΕΥ. Σε δύο περιπτώσεις οι διαφάνειες με ιστορική αφήγηση κρίθηκαν 

ως μη ενδιαφέρουσες γιατί οι πληροφορίες που περιείχαν ήταν πολλές και ήταν 

κουραστικό να διαβάζονται και γιατί δηλώθηκε προτίμηση για πιο διαδραστικούς τρόπους 

εκμάθησης. Οι διαδραστικές δραστηριότητες και ασκήσεις φάνηκαν ενδιαφέρουσες στο 

σύνολο των μαθητών-τριών γιατί είχαν παιγνιώδη μορφή, βοήθησαν στην εξάσκηση, την 

κατανόηση, την εκμάθηση, τη διαπίστωση τυχόν κενών και τον έλεγχο της εμπέδωσης της 

νέας γνώσης, ενώ κατέστησαν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Τα βίντεο του ΕΥ κρίθηκαν 

ενδιαφέροντα ως προς τη μορφή τους‧ οι ήρωες τα έκαναν ζωντανά και ευχάριστα, 

συνδύαζαν εικόνες, οι πληροφορίες δίνονταν με τρόπο απλό και εύκολο και μιμούνταν τη 

διά ζώσης εκπαίδευση. Ως προς τον παιδαγωγικό τους σκοπό, τα βίντεο διευκόλυναν την 

καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και την εμβάθυνση των γνώσεων, έκαναν πιο 

διαδραστική τη διαδικασία και έδωσαν ζωή στο μάθημα χωρίς να είναι βαρετό. Ένας 

μαθητής δήλωσε ότι τα βίντεο δεν προσέλκυσαν τόσο το ενδιαφέρον του σε σχέση με 

άλλα στοιχεία του ΕΥ. Τα παιχνίδια κρίθηκαν ενδιαφέροντα γιατί συνιστούν 

διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης, ήταν δημιουργικά και εξυπηρέτησαν την καλλιέργεια 

της σκέψης με ευχάριστο τρόπο, την κατανόηση, την απόκτηση και την εξάσκηση των 

γνώσεων και συνέβαλαν στην επανάληψη χωρίς κούραση. Για έναν μαθητή, παρά την 

παραδοχή ότι τα παιχνίδια ήταν ενδιαφέροντα, δεν συνιστούν επιλογή του γιατί του 

προκαλούν ανία. Τα στοιχεία του ΕΥ που κυρίως χαρακτηρίστηκαν από τους μαθητές ως 

τα πιο ενδιαφέροντα ήταν τα βίντεο, οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια. Ακόμα 

επισημάνθηκε ως πιο ενδιαφέρον στοιχείο η ποικιλία στους τρόπους εκμάθησης, στο 

πρωτογενές υλικό που συνέβαλε στην επαφή με πρωτότυπα κείμενα και στην ακρίβεια 

των γεγονότων καθώς και οι σύνδεσμοι που παρέπεμπαν σε πρόσθετο υλικό μελέτης. 

Τέλος κρίθηκαν ως πιο ενδιαφέροντα στοιχεία οι φιλικές φιγούρες που χρησιμοποιήθηκαν 

και η οικεία φωνή του αφηγητή. 
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7.5.4.2. 2ος Ερευνητικός άξονας: Ευχρηστία – Ευκολία (ερωτήσεις 4, 5 και 6) 

α) Ευκολία στη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 4. Πόσο εύκολο ήταν να χειριστείς το Εκπαιδευτικό Υλικό στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα;  

Μ1 Αρκετά εύκολη. 

Μ2 Αντιμετώπισα μερικές δυσκολίες στην αρχή λόγω της σελίδας αλλά μετέπειτα 

ήταν εύκολα. 

Μ3 Αρκετά εύκολο. 

Μ4 Πολύ εύκολο, δεν υπήρξε καμιά δυσκολία. 

Μ5 Αρκετά εύκολο. 

Μ6 Πολύ εύκολο. 

Μ7 Εκατό τοις εκατό. 

Μ8 Αρκετά εύκολο. 

Μ9 Πολύ εύκολο 

Πίνακας 76: Ευκολία στη χρήση του ΕΥ 

 

β) Ευκολία κατανόησης του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 6. Κατανόησες με ευκολία ή δυσκολία το Εκπαιδευτικό Υλικό;  

Μ1 Ο τρόπος με τον οποίο ήταν οργανωμένο το εκπαιδευτικό υλικό συντελούσε 

στην εύκολη κατανόησή του.  

Μ2 Ως προς την κατανόηση το υλικό ήταν εύκολο και δεν δημιουργούσε 

προβλήματα/απορίες ως προς τον χρήστη. 

Μ3 Κατανοήθηκε με ευκολία λόγω της απλής αλλά και σύγχρονης λειτουργίας 

του. 

Μ4 Με ευκολία. 

Μ5 Για πρώτη φορά που το είδα δε μου ήταν ούτε πολύ εύκολο ούτε πολύ 

δύσκολο. 

Μ6 Ευκολία. 

Μ7 Ναι. 

Μ8 Με σχετική ευκολία. 

Μ9 Ευκολία 

Πίνακας 77: Ευκολία κατανόησης ΕΥ 
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γ) Ανάγκη καθοδήγησης από άλλον 

Ερώτηση 5. Χρειάστηκες καθοδήγηση από άλλους; Αν ναι, ποιος σε βοήθησε;   

Μ1 Όχι, δεν χρειάστηκα καθοδήγηση από άλλους. 

Μ2 Όχι.  

Μ3 Όχι. 

Μ4 Όχι, δεν χρειάστηκα. 

Μ5 Όχι, δεν χρειάστηκα. 

Μ6 Όχι. 

Μ7 Όχι, δεν χρειάστηκα. 

Μ8 Όχι. 

Μ9 Δεν χρειάστηκα. 

Πίνακας 78: Ανάγκη καθοδήγησης από άλλον 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 2ου ερευνητικού άξονα:  Η χρήση του ΕΥ χαρακτηρίστηκε από 

αρκετά έως πολύ εύκολη με εξαίρεση την παραδοχή για μερικές δυσκολίες στην αρχή 

λόγω της σελίδας. Το ΕΥ κρίθηκε από σχετικά εύκολο έως εύκολο στην κατανόηση χωρίς 

να δημιουργεί απορίες και προβλήματα στον χρήστη, ο τρόπος που ήταν οργανωμένο, η 

απλή και σύγχρονη λειτουργία του βοηθούσαν στην εύκολη κατανόηση. Για έναν μαθητή 

δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Κανείς μαθητής δε χρειάστηκε καθοδήγηση από 

τρίτο πρόσωπο για την προσπέλαση του ΕΥ. 

7.5.4.3. 3ος Ερευνητικός άξονας: Οφέλη Εκπαιδευτικού Υλικού (ερώτηση 2) 

Ερώτηση 2. Τι νομίζεις ότι σου προσφέρει το Εκπαιδευτικό Υλικό;   

 

Γ
νώ

σ
ει

ς 
 

Κ
α

λ
λ
ιέ

ρ
γ
ει

α
  

φ
α

ντ
α

σ
ία

ς 

Α
νά

π
τ
υ

ξη
 

δ
η

μ
ιο

υ
ρ

γ
ικ

ό
τ
η

τ
α

ς 
 

Α
νά

π
τ
υ

ξη
 

κ
ρ

ιτ
ικ

ή
ς 

σ
κ

έψ
η

ς 

Δ
υ

να
τ
ό
τ
η

τ
α

 

σ
υ

νε
ρ

γ
α

σ
ία

ς 
μ

ε 

σ
υ

μ
μ

α
θ

η
τ
ές

 

Ε
π

α
φ

ή
 μ

ε 
τ
ο
ν 

κ
ό
σ

μ
ο

 

Ε
υ

κ
α

ιρ
ία

 γ
ια

 

π
ρ

ο
β

λ
η

μ
α

τ
ισ

μ
ό

 

Ά
λ
λ
ο
 ό

φ
ελ

ο
ς 

Μ1  ● ● ●     

Μ2       ●  

Μ3 ●   ●  ●   

Μ4 ● ● ●      
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Μ5  ● ●      

Μ6 ●  ● ●   ●  

Μ7  ● ●      

Μ8 ●  ● ●  ●   

Μ9 ● ● ● ●  ●   

Πίνακας 79: Οφέλη ΕΥ 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 3ου ερευνητικού άξονα: Το ΕΥ σύμφωνα με τις απόψεις των 

μαθητών τούς προσέφερε κατά κύριο λόγο γνώσεις (5 μαθητές), τους καλλιέργησε τη 

φαντασία (5 μαθητές) και συνέβαλε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας (7 μαθητές) και 

της κριτικής τους σκέψης (5 μαθητές). Σε λιγότερο βαθμό θεωρήθηκε ότι τους έφερε σε 

επαφή με τον κόσμο (3 μαθητές) και τους έδωσε ευκαιρία για προβληματισμό (2 

μαθητές). Δεν καταγράφηκε άλλο όφελος σύμφωνα με τους μαθητές. 

7.5.4.4. 4ος  Ερευνητικός άξονας: Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το μάθημα της 

Ιστορίας (ερώτηση 1 και 3) 

α) ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας  

Ερώτηση 1. Νομίζεις ότι το μάθημα της Ιστορίας έγινε πιο ενδιαφέρον με τη χρήση 

του Εκπαιδευτικού Υλικού;   

Μ1 Με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού το μάθημα της ιστορίας έγινε πιο 

ενδιαφέρον καθώς ξεφεύγει από την συνηθισμένη και στείρα αποστήθιση που 

συνηθίζουν οι μαθητές. 

Μ2 Ήταν κάτι σίγουρα εντελώς καινούργιο αλλά αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο. 

Μ3 Είχε ενδιαφέρον, καθώς ήταν μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα μάθημα με 

πολύ συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης.   

Μ4 Ναι επειδή είχα την ευκαιρία να δω βιντεάκια και εικόνες σχετικά με το 

μάθημα.   

Μ5 Πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό υλικό που παρακολούθησα ήταν αρκετά 

βοηθητικό λόγω του ότι μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον καθώς ήταν σε 

ηλεκτρονική μορφή. Μου τράβηξε περισσότερο την προσοχή και έδωσα βάση.          

Μ6 Ναι, καθώς με βοήθησε να αναπτύξω τη δημιουργικότητά μου.            

Μ7 (χωρίς απάντηση) 
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Μ8 Ναι, γιατί η τεχνολογία είναι πιο προσιτή σε εμάς, οπότε μας κίνησε πιο πολύ 

το ενδιαφέρον. 

Μ9 Με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού το μάθημα έγινε σε έναν βαθμό πιο 

ενδιαφέρον γιατί είχα τον χρόνο να περιηγηθώ με άνεση και είχα περισσότερο 

χρόνο να αφοσιωθώ στο υλικό που χρειαζόμουν βοήθεια. Όμως η έλλειψη 

των συμμαθητών και της καθηγήτριας μου έκανε το μάθημα λιγότερο 

συνεργατικό. Δεν μπορούσα να ανταλλάξω τις απόψεις μου και να ακούσω τις 

απόψεις των άλλων για το μάθημα. 

Πίνακας 80: Ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας 

 

β) συναισθήματα από την προσέγγιση του μαθήματος με τη χρήση του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Ερώτηση 3. Γράψε μία λέξη ή φράση που χαρακτηρίζει τον τρόπο που 

αισθάνθηκες από την προσέγγιση του μαθήματος μέσα από τη χρήση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού;   

Μ1 Δημιουργικότητα. 

Μ2 Ενδιαφέρον, διαφορετικό. 

Μ3 Ευκολία. 

Μ4 Ενθουσιασμός. 

Μ5 Ενθουσιασμός για κάτι καινούριο. 

Μ6 Ευχάριστο. 

Μ7 Ήταν κάτι το διαφορετικό καθώς στα υπόλοιπα μαθήματα δεν υπάρχει κάτι 

διαδραστικό. 

Μ8 Ενδιαφέρον. 

Μ9 Ενθουσιασμός 

Πίνακας 81: Συναισθήματα από την προσέγγιση του μαθήματος μέσω του ΕΥ 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 4ου ερευνητικού άξονα: Το μάθημα της Ιστορίας έγινε πιο 

ενδιαφέρον για τους μαθητές μέσα από τη μελέτη του ΕΥ γιατί ξέφυγε από τη στείρα 

διαδικασία αποστήθισης, ήταν κάτι εντελώς καινούριο και χρήσιμο, αποτελούσε μία 

διαφορετική προσέγγιση σε ένα μάθημα που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης, 

έδωσε τη δυνατότητα οπτικοποίησης του υλικού με εικόνες και βίντεο, ήταν πιο 

ελκυστικό λόγω της ηλεκτρονικής μορφής του και των τεχνολογικών μέσων που είναι 
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προσιτά στους μαθητές. Τέλος δόθηκε δυνατότητα άνετης περιήγησης στο περιεχόμενο 

και εξασφαλίστηκε χρόνος για αφοσίωση σε πιο απαιτητικά σημεία. Σημειώθηκε ωστόσο 

η έλλειψη της συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον καθηγητή και στους 

μαθητές. Οι μαθητές χαρακτήρισαν με τις λέξεις ενθουσιασμός, ενδιαφέρον, ευκολία, 

ευχάριστο και διαφορετικό τον τρόπο που αισθάνθηκαν από την προσέγγιση του 

μαθήματος της Ιστορίας με τη χρήση του ΕΥ. 

7.5.4.5. 5ος Ερευνητικός άξονας: Συμβολή στην κατανόηση του γνωστικού 

αντικειμένου (ερωτήσεις 9 και 10) 

α) κατανόηση ιστορικών όρων με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 9. Σε βοήθησε το Εκπαιδευτικό Υλικό να κατανοήσεις καλύτερα τις 

ιστορικές έννοιες; Για ποιον λόγο νομίζεις ότι συνέβη αυτό;    

Μ1 Με βοήθησε λόγω των βίντεο και των παιχνιδιών που περιείχαν. Ξεφεύγοντας 

από το συνηθισμένο τρόπο μαθήματος. 

Μ2 Με βοήθησε να εμπλουτίσω τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις. 

Μ3 Με βοήθησε αρκετά καθώς πολλές φορές ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης 

της ιστορίας είναι βαρετός. 

Μ4 Ναι με βοήθησε, γιατί το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον και έτσι και εγώ είχα 

πιο πολύ όρεξη να ακούσω και να παρακολουθήσω.    

Μ5 Με βοήθησε διότι είχα τη δυνατότητα να το ξαναδώ όσες φορές ήθελα σε 

περίπτωση που δεν κατανοούσα αμέσως μια έννοια. 

Μ6 Ναι,  διότι ήταν όλα συγκεντρωμένα κάτι που με βοηθάει. 

Μ7 Με βοήθησε αρκετά καθώς το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον αλλά και 

κατανοητό παράλληλα. 

Μ8 (χωρίς απάντηση) 

Μ9 Το Εκπαιδευτικό Υλικό με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τις ιστορικές 

έννοιες. Αυτό πιστεύω πώς συνέβη λόγω των ποικίλων πηγών που 

αξιοποιήθηκαν (βίντεο, εικόνες κλπ.) 

Εικόνα 48: Κατανόηση ιστορικών όρων με τη χρήση του ΕΥ 
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β) κατανόηση ιστορικών όρων στην τάξη χωρίς τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 10. Θεωρείς ότι η παρουσίαση του ιστορικού υλικού μέσα στην τάξη 

χωρίς το Εκπαιδευτικό Υλικό είναι αρκετή για να κατανοήσεις τις ιστορικές 

έννοιες; Για ποιον;     

Μ1 Ναι γιατί ήταν οργανωμένο με τέτοιο τρόπο που περιείχαν αρκετές 

πληροφορίες και θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητές και χωρίς την 

παρουσία του καθηγητή. 

Μ2 Προσωπικά πιστεύω ναι, αν υπάρχει συλλογική προσπάθεια από μαθητές και 

καθηγητή. 

Μ3 Στη σχολική τάξη το ιδανικό θα ήταν ο συνδυασμός και των δύο.    

Μ4 Η παρουσίαση του ιστορικού υλικού μέσα στην τάξη είναι πολύ σημαντική και 

βοηθάει αλλά το εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθούσε ακόμα πιο πολύ στην 

κατανόηση του μαθήματος. 

Μ5 Όχι, διότι αν δεν καταλάβω κάτι την πρώτη ή τη δεύτερη φορά που θα μου το 

εξηγήσει η καθηγήτρια μου δε μπορώ να την ρωτάω συνέχεια καθώς και η 

ίδια πρέπει να συνεχίσει το μάθημα και να μην το διακόπτει συνέχεια.         

Μ6 Όχι, διότι οι γνώσεις δεν είναι σε μια σειρά. 

Μ7 Θεωρώ πως με βοήθησε αρκετά διότι το μάθημα γινόταν διασκεδαστικό και 

παράλληλα αντλούσες αρκετές πληροφορίες. 

Μ8 Πιστεύω πώς ναι αλλά η διαδικασία δεν είναι όσο ενδιαφέρον. 

Μ9 Θεωρώ πως είναι αρκετή γιατί μέσα στην τάξη γίνεται χρήση του 

προτζέκτορα. 

Εικόνα 49: Κατανόηση ιστορικών όρων στην τάξη χωρίς τη χρήση ΕΥ 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 5ου ερευνητικού άξονα: Οι μαθητές δήλωσαν ότι το ΕΥ τους 

βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις ιστορικές έννοιες γιατί οι εικόνες και τα βίντεο 

και η ποικιλία των πηγών τις έκαναν πιο κατανοητές, υπήρχε δυνατότητα να 

προσπελαστεί το περιεχόμενο περισσότερες από μία φορά σε περίπτωση μη επαρκούς 

κατανόησης, ήταν όλα τα στοιχεία συγκεντρωμένα και κατανοητά, ο τρόπος εκμάθησης 

ξέφευγε από τον συνηθισμένο και βαρετό παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του 

μαθήματος, δημιουργώντας ένα κλίμα ενδιαφέροντος και όρεξης για να παρακολουθηθεί 

το μάθημα και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις. Οι μαθητές δήλωσαν ότι είναι δυνατή η 

κατανόηση των ιστορικών εννοιών στην τάξη χωρίς το ΕΥ εφόσον υπάρχει συλλογική 
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προσπάθεια από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό‧ είναι πολύ σημαντική η παρουσίαση 

του ιστορικού υλικού μέσα στην τάξη ενώ στην κατανόησή του συμβάλλει και η χρήση 

βιντεοπροβολέα. Η διαδικασία ωστόσο στερείται ενδιαφέροντος. Διατυπώθηκε ακόμα η 

αντίθετη άποψη ότι δεν είναι αρκετή η παρουσίαση του ιστορικού υλικού στην τάξη χωρίς 

το ΕΥ διότι η ροή του μαθήματος σε μία διά ζώσης διδασκαλία δεν επιτρέπει 

επαναλαμβανόμενες «διακοπές» και «στάσεις» σε δυσνόητα σημεία και γιατί οι 

πληροφορίες δεν παρουσιάζονται σε μία σειρά. Τέλος εκφράστηκε η άποψη ότι ιδανικό 

και βοηθητικό στην κατανόηση θα ήταν να συνδυάζονται οι δύο τρόποι παρουσίασης του 

ιστορικού υλικού. 

7.5.4.6. 6ος Ερευνητικός άξονας: Τρόπος διδασκαλίας (ερωτήσεις 11, 12 και 13) 

α) διδασκαλία του μαθήματος με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 

Ερώτηση 11. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα να γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος 

της Ιστορίας με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; Για ποιον λόγο;  

Μ1 Προτιμώ την διδασκαλία μέσα στην τάξη γιατί μπορεί να υπάρξει επικοινωνία 

μεταξύ του μαθητή και καθηγητή για τυχόν απορίες. 

Μ2 Αν και το υλικό είναι πολύ ενδιαφέρον, είμαι συνηθισμένη στον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας οπότε ένα τέτοιο εργαλείο δε θα με βοηθούσε 

μακροπρόθεσμα. 

Μ3 Ο παραδοσιακός τρόπος με κάποιες αλλαγές είναι μερικές φορές πιο 

αποτελεσματικός.    

Μ4 Όχι γιατί για τα παιδιά αυτός ο παραδοσιακός τρόπος είναι πολύ 

κουραστικός. Παράδοση του μαθήματος υπογραμμίζοντας και μετά στο σπίτι 

παπαγαλία.    

Μ5 Όχι γιατί πιστεύω πως από την στιγμή που η νέα γενιά ζει στην εποχή της 

τεχνολογίας και είναι εξοικειωμένη το ενδιαφέρον της το ελκύει η τεχνολογία 

καθώς δεν θεωρούν τόσο βοηθητικά τα βιβλία.          

Μ6 Όχι διότι το μάθημα γίνεται βαρετό. 

Μ7 Η ιστορία γενικά είναι ένα μάθημα που πρέπει να προσπαθήσεις αλλά 

πρωτίστως να κατανοήσεις. Θεωρώ πως το μάθημα γίνεται αρκετά 

ενδιαφέρον και κατανοητό με τη βοήθεια και των διαφανειών.               
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Μ8 Και ναι και όχι. Αλλά κυρίως θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα στους μαθητές με τον 

μοντέρνο τρόπο διδασκαλίας. 

Μ9 Θεωρώ πως ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί λόγω της αμεσότητας που προσφέρει, αλλά μπορεί να 

βελτιωθεί με τη χρήση τέτοιου υλικού. 

Εικόνα 50: Διδασκαλία του μαθήματος με παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 

 

β) διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 12. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα να γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος 

της Ιστορίας με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού στο σπίτι; Για ποιον λόγο;  

Μ1 Όχι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή. 

Μ2 Θεωρώ πως κάτι τέτοιο θα ήταν καλό μόνο για τους απόντες μαθητές καθώς 

η ανάγνωση του σχολικού βιβλίου χωρίς τις διευκρινίσεις ενός καθηγητή είναι 

δύσκολη και άκαρπη. 

Μ3 Θα ήταν αρκετά βοηθητικό και ενδιαφέρον. 

Μ4 Όχι, θεωρώ ότι η διδασκαλία του μαθήματος πρέπει να γίνεται στο σχολείο με 

την καθηγήτρια παρακολουθώντας παράλληλα ένα τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό 

για κάθε κεφάλαιο. 

Μ5 Ναι, διότι οι έφηβοι μαθητές στις μέρες μας είναι πιο εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτήν. 

Μ6 Ναι, διότι έχεις την ευκαιρία να το επεξεργαστείς όσες ώρες θέλεις. 

Μ7 Το μάθημα έτσι δε γίνεται βαρετό. 

Μ8 Όχι, γιατί είναι καλύτερα να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και 

του καθηγητή. 

Μ9 Όχι, γιατί το Εκπαιδευτικό Υλικό δεν φτάνει για να αντικαταστήσει πλήρως 

τον ρόλο του καθηγητή. 

Εικόνα 51: Διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

γ) συνδυασμός διδασκαλίας με τη χρήση εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικού Υλικού και διά 

ζώσης διδασκαλίας 

Ερώτηση 13. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα να συνδυαστεί η διδασκαλία των 

ιστορικών εννοιών με τη χρήση εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικού Υλικού και διά 

ζώσης διδασκαλίας; Για ποιον λόγο;  
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Μ1 Ναι, ώστε να μπορούν οι μαθητές να πληροφορούνται για περισσότερα 

πράγματα κάτι το οποίο η διδακτική ώρα στην τάξη δεν το ευνοεί. 

Μ2 Απολύτως! Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία μετά το μάθημα της ιστορίας 

στο σχολείο να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σε ενότητες που τους 

ενδιαφέρουν. 

Μ3 Θα ήταν το ιδανικό καθώς και οι δύο τρόποι διδασκαλίας είναι βοηθητικοί.       

Μ4 Ναι, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά και κάτι καινούργιο από τα 

συνηθισμένα. 

Μ5 Πιστεύω πως ναι διότι με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να δουν το 

μάθημα και από μια άλλη οπτική γωνία και ίσως το κατανοήσουν καλύτερα.      

Μ6 Ναι, γιατί θα ήταν ο κατάλληλος συνδυασμός που θα μας βοηθούσε να 

κατανοήσουμε το μάθημα.           

Μ7 Θεωρώ πως θα ήταν ο  καλύτερος συνδυασμός καθώς το μάθημα αποκτάει 

ζωντάνια. 

Μ8 Ναι, γιατί συνδυάζει δύο τρόπους διδασκαλίας. 

Μ9 Ναι, γιατί έτσι αξιοποιώ πλήρως και τις γνώσεις/εμπειρία που μου προσφέρει 

ο καθηγητής και τις γνώσεις από το εκπαιδευτικό υλικό. 

Εικόνα 52: Συνδυασμός διδασκαλίας με τη χρήση εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικού Υλικού και διά 

ζώσης διδασκαλίας 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 6ου ερευνητικού άξονα: Οι μαθητές απαντούν θετικά και 

αρνητικά στο ερώτημα για τη διδασκαλία του μαθήματος με τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας. Ο παραδοσιακός τρόπος προτιμάται και θεωρείται αναντικατάστατος λόγω 

της αμεσότητας και της επικοινωνίας που προσφέρει και είναι ο συνηθισμένος τρόπος 

διδασκαλίας που μπορεί με κάποιες αλλαγές να γίνει πιο αποτελεσματικός και να 

βελτιωθεί με τη χρήση ΕΥ, οπότε παρά το όποιο ενδιαφέρον προκαλεί το ΕΥ, 

μακροπρόθεσμα κρίνεται ως αναποτελεσματικό. Σημειώνεται ακόμα ότι η Ιστορία είναι 

ένα δύσκολο μάθημα που απαιτεί αρχικά κατανόηση και προσπάθεια για την εμπέδωσή 

του και η χρήση διαφανειών στην τάξη βοηθά στο να γίνει πιο ενδιαφέρον και κατανοητό. 

Για κάποιους μαθητές ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν είναι καλύτερος για τη 

διδασκαλία της Ιστορίας γιατί το μάθημα γίνεται βαρετό και κουραστικό με πρακτικές 

όπως παράδοση, υπογράμμιση και αποστήθιση, ενώ η γενιά των μαθητών είναι 

εξοικειωμένη με την τεχνολογία, ελκύεται από αυτή και τα παραδοσιακά βιβλία δεν είναι 
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τόσο βοηθητικά. Ο νέος τρόπος διδασκαλίας χαρακτηρίζεται μοντέρνος και θα έκανε πιο 

ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία της Ιστορίας. Η πρόταση για διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας με τη χρήση του ΕΥ στο σπίτι δεν αποτελεί επιλογή για τέσσερις μαθητές που 

δηλώνουν ότι έτσι λείπει από τη διδασκαλία η δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή 

μέσα στην σχολική τάξη και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές και τον 

εκπαιδευτικό, του οποίου ο ρόλος δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως. Για έναν 

μαθητή, μια τέτοια μορφή διδασκαλίας θα εξυπηρετούσε την κάλυψη κενών σε περίπτωση 

απουσίας από την τάξη όπου η ανάγνωση ενός βιβλίου χωρίς τις διευκρινίσεις ενός 

καθηγητή είναι δύσκολη και άκαρπη. Για τέσσερις μαθητές η διδασκαλία της Ιστορίας με 

τη χρήση του ΕΥ στο σπίτι είναι επιλογή γιατί οι νέοι είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία και δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτήν, υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας του 

υλικού χωρίς περιορισμό χρόνου και αυτός ο τρόπος θα ήταν βοηθητικός και ενδιαφέρων. 

Το σύνολο των μαθητών απαντά θετικά στον συνδυασμό των δύο τρόπων διδασκαλίας, ο 

οποίος επιτρέπει την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σε χρόνο πέρα από τη 

διδακτική ώρα και σε πεδία δικού τους ιστορικού ενδιαφέροντος, αποτελεί βοηθητικό 

τρόπο που είναι κάτι καινούριο, ενδιαφέρον, έξω από τα συνηθισμένα, επιτρέπει τη θέαση 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες και την πιθανή καλύτερη κατανόηση, ζωντανεύει το 

μάθημα και συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία του καθηγητή που προσφέρεται μέσα 

στην τάξη με τις γνώσεις που προσφέρει το ΕΥ. 

7.5.4.7. 7ος Ερευνητικός άξονας: Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (ερωτήσεις 14 και 15) 

α) επέκταση της χρήσης αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Υλικού και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα 

Ερώτηση 14. Θα ήθελες να χρησιμοποιείς αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Υλικό και για 

τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων; Αν ναι, για ποια μαθήματα;   

Μ1 Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για τα 

θεωρητικά μαθήματα (ιστορία, έκθεση, κείμενα και αρχαία). 

Μ2 Φυσικά! Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο σε μαθήματα θετικών επιστημών 

ιδιαίτερα σε βιολογία και χημεία. 

Μ3 Δε θεωρώ ότι θα βοηθούσε σε άλλα μαθήματα αλλά στην ιστορία είναι 

ιδανικό. 



 

«Αθανασία Φατσή», «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ  

(e-Learning)»: Διπλωματική Εργασία  180 

Μ4 Ναι, για την Φιλοσοφία και τα Αγγλικά. 

Μ5 Προσωπικά η Ιστορία είναι ένα από τα 2 μαθήματα που με δυσκόλεψαν 

περισσότερο αυτή τη χρονιά. Ιστορία και γεωμετρία. Θα ήθελα να 

χρησιμοποιήσω ένα αντίστοιχο υλικό για το μάθημα της γεωμετρίας αν και 

δεν είμαι σίγουρη αν θα με βοηθούσε στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Μ6 Όχι 

Μ7 Χρησιμοποιώ αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στο μάθημα της βιολογίας που 

μου είναι ενδιαφέρον και με βοηθάει αρκετά. 

Μ8 Ναι, για τη Βιολογία. 

Μ9 Ναι, Αγγλικά, 2η ξένη γλώσσα, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Γλώσσα. 

Εικόνα 53: Χρήση ΕΥ σε άλλα γνωστικά αντικείμενα 

 

β) λόγοι τεκμηρίωσης 

Ερώτηση 15. Αν απάντησες ναι (στην ερώτηση 14) για ποιο λόγο θα ήθελες να 

χρησιμοποιείς ανάλογο Εκπαιδευτικό Υλικό και για άλλα μαθήματα;   

Μ1 Για να μπορώ να πληροφορούμε περισσότεροι για τα συγκεκριμένα μαθήματα. 

Μ2 Διότι η πρόσβαση σε εργαστήρια και επιστημονικό εξοπλισμό, ειδικά για 

πειράματα, μπορεί να είναι δύσκολη έως και αδύνατη. 

Μ3 - 

Μ4 Γιατί τα μαθήματα αυτά είναι βαρετά και ένα τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό θα τα 

έκανε ενδιαφέροντα. 

Μ5 Θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω διότι δυσκολεύτηκα αρκετά και στο μάθημα 

της γεωμετρίας αυτή τη σχολική χρονιά. 

Μ6 - 

Μ7 Ένα εκπαιδευτικό υλικό θεωρώ πως είναι το ιδανικό στήριγμα σε μαθήματα 

πιο πολύ θεωρητικά καθώς μαζί με τις πληροφορίες εμφανίζονται και οι 

εικόνες που βοηθούν στη φαντασία. 

Μ8 Γιατί κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 

Μ9 Γιατί θα αποκτούσα γνώσεις όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε 

πρακτικό (π.χ. πειράματα στην φυσική). 

Εικόνα 54: Λόγοι για τη χρήση ΕΥ σε άλλα γνωστικά αντικείμενα 
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Σχολιασμός ευρημάτων 7ου ερευνητικού άξονα: 7 μαθητές απάντησαν θετικά ότι θα 

ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχο ΕΥ σε άλλα μαθήματα θεωρώντας το χρήσιμο, 

ενδιαφέρον και αρκετά βοηθητικό. Τα μαθήματα που πρότειναν ήταν από τα θεωρητικά, η 

Νεοελληνική Γλώσσα, η Νεοελληνική Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά και η Φιλοσοφία, 

από τα θετικά, η Βιολογία, η Χημεία, η Φυσική και η Γεωμετρία με επιφύλαξη στην 

τελευταία περίπτωση για το πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στο συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο και οι ξένες γλώσσες όπως τα Αγγλικά και η δεύτερη ξένη γλώσσα. Ένας 

μαθητής δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει αντίστοιχο ΕΥ σε άλλα μαθήματα 

και ένας άλλος ότι το ΕΥ είναι ιδανικό για το μάθημα της Ιστορίας όχι όμως για άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Οι μαθητές αιτιολόγησαν τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση 

αντίστοιχου ΕΥ σε άλλα μαθήματα δηλώνοντας ότι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες 

πληροφορίες, να αποκτήσουν γνώσεις όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές, κυρίως σε 

θετικά μαθήματα όπως η φυσική, να προσομοιώσουν το μάθημα σε ένα εικονικό 

εργαστήριο με πειράματα, καθώς η πρόσβαση σε σχολικά εργαστήρια είναι δύσκολη έως 

αδύνατη και ο εξοπλισμός ελλιπής. Ακόμα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως βαρετά 

μπορούν να γίνουν πιο ενδιαφέροντα, ενώ μαθήματα που χαρακτηρίζονται δύσκολα, όπως 

η γεωμετρία, μπορούν να γίνουν πιο κατανοητά με τη χρήση ενός αντίστοιχου ΕΥ. Η 

χρήση ΕΥ χαρακτηρίζεται ιδανική κυρίως σε θεωρητικά μαθήματα, καθώς ο συνδυασμός 

πληροφοριών και οπτικοποίησης που προσφέρει το ΕΥ ενεργοποιούν τη φαντασία. 

7.5.4.8. 8ος Ερευνητικός άξονας: Δυνατά σημεία (ερώτηση 16) 

Δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 16. Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σου, τα τρία δυνατά σημεία του 

Εκπαιδευτικού Υλικού;   

Μ1 Τα πιο δυνατά σημεία του εκπαιδευτικού υλικού ήταν: οι δραστηριότητες, οι 

ήρωες των βίντεο και τα βίντεο. 

Μ2 Η πληθώρα πηγών/αποσπασμάτων. Η διεξοδική ανάλυση. Οι δραστηριότητες.  

Μ3 Οι ήρωες που μας καθοδηγούσαν. Τα παιχνίδια. Τα βίντεο και οι εικόνες. 

Μ4 Τα παιχνίδια. Τα βίντεο. Η καθοδήγησή σας. 

Μ5 Οι ιστορικές αφηγήσεις, οι δραστηριότητες και τα βίντεο. 

Μ6 Τα βίντεο, τα παιχνίδια, οι διαφάνειες. 

Μ7 Τα βίντεο έδιναν ζωντάνια. Οι φιγούρες. Οι αναλυτικές πληροφορίες. 
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Μ8 Οι γνώσεις που μας προσφέρουν, οι δυνατότητες που έχουμε προς αυτές και η 

άμεση πρόσβαση από όπου κι αν είμαστε. 

Μ9 Σύνδεσμοι. Εικόνες- βίντεο. Δραστηριότητες/ασκήσεις. 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 8ου ερευνητικού άξονα: Ως δυνατά σημεία του ΕΥ 

αναγνωρίστηκαν από τους μαθητές τα βίντεο, οι δραστηριότητες/ασκήσεις, οι φιλικοί 

χαρακτήρες και η καθοδήγηση από αυτές, οι εικόνες, τα παιχνίδια, οι σύνδεσμοι, η 

πληθώρα πηγών και αποσπασμάτων μαζί με τη διεξοδική ανάλυση, η ιστορική αφήγηση 

και οι αναλυτικές πληροφορίες και οι διαφάνειες. Ακόμα διατυπώθηκε ως δυνατό σημείο 

η παροχή γνώσεων και οι δυνατότητες που απορρέουν από αυτές σε συνδυασμό με την 

άμεση πρόσβαση σε αυτές σε οποιοδήποτε χώρο.  

7.5.4.9. 9ος Ερευνητικός άξονας: Αδύνατα σημεία (ερώτηση 17) 

Αδύνατα σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 17. Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σου, τα τρία πιο αδύνατα σημεία του 

Εκπαιδευτικού Υλικού, που θα άλλαζες;   

Μ1 Δεν εντόπισα τίποτα που θα ήθελα να αλλάξω στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Μ2 Ο σχετικά αργός ρυθμός. 

Μ3 Η μουσική. 

Μ4 Οι διαφάνειες με πολλά λόγια. Μουσική. 

Μ5 - 

Μ6 Δεν είχε αδύναμα σημεία. 

Μ7 Τα παιχνίδια. 

Μ8 Προσωπικά δεν θα άλλαζα κάτι. 

Μ9 Διάφορα μικροπροβλήματα π.χ. κάποια βίντεο κολλούσαν. Δεν υπήρχε η 

κατάλληλη μουσική. Δεν υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας χαρακτήρα. 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 9ου ερευνητικού άξονα: 4 μαθητές δεν εντόπισαν αδύνατα 

στοιχεία στο ΕΥ. Ως αδύνατα στοιχεία επισημάνθηκαν η ακατάλληλη επιλογή μουσικής, 

τα παιχνίδια, ο αργός ρυθμός, η πληθώρα λεκτικών πληροφοριών σε κάποιες διαφάνειες, 

προβλήματα στη ροή των βίντεο λόγω σύνδεσης και η μη ύπαρξη δυνατότητας για 

δημιουργία προσωπικού φιλικού χαρακτήρα. 
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7.5.4.10. 10ος Ερευνητικός άξονας: Προτάσεις βελτίωσης (ερώτηση 18) 

Προτάσεις για βελτίωση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ερώτηση 18. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να περιέχει το Εκπαιδευτικό Υλικό; Αν 

ναι, τι είναι αυτό;    

Μ1 Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που θα ήθελα να περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό. 

Όπως ήταν οργανωμένο, μου άρεσε πάρα πολύ.     

Μ2 Πιστεύω είναι πλήρες και με το παραπάνω. 

Μ3 Όχι. 

Μ4 Όχι, νομίζω περιέχει ήδη πολύ ωραία και απαραίτητα πράγματα. 

Μ5 Όχι. 

Μ6 Όχι. 

Μ7 Δεν θα πρόσθετα κάτι. 

Μ8 - 

Μ9 Θα ήθελα να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσει ο καθένας τον δικό του 

χαρακτήρα και να περιηγηθεί με αυτόν με τη βοήθεια των τεσσάρων άλλων. 

 

Σχολιασμός ευρημάτων 10ου ερευνητικού άξονα: Οι μαθητές δεν διατύπωσαν προτάσεις 

βελτίωσης του ΕΥ δηλώνοντας ότι είναι πλήρες, περιέχει ωραία και απαραίτητα στοιχεία, 

ήταν καλά οργανωμένο και δεν χρήζει πρόσθετων βελτιώσεων. Ένας μαθητής εξέφρασε 

την επιθυμία να υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού φιλικού χαρακτήρα που 

με τη βοήθεια των τεσσάρων που ήδη υπάρχουν, θα μπορούσε να περιηγείται στο ΕΥ. 

7.6. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού υιοθετήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής  

διαμορφωτικής αξιολόγησης τα  χαρακτηριστικά της οποίας αναλύθηκαν σε προηγούμενη 

υποενότητα του 5ου κεφαλαίου  (βλέπε υποενότητα 5.5. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 

Υλικού). 

7.7. Αξιοπιστία – Εγκυρότητα έρευνας 

Οι Denzin και Lincoln (1994, όπ. αναφ. στους Cohen, Manion, & Morrison, 2008) η 

αξιοπιστία σε μία ποιοτική έρευνα μπορεί να εξασφαλιστεί α) μέσω της σταθερότητας των 

παρατηρήσεων (ίδιες παρατηρήσεις και ερμηνείες σε διαφορετικό χρόνο ή χώρο) β) μέσω 
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των αντίστοιχων μορφών (ίδιες παρατηρήσεις και ερμηνείες ακόμα και με εστίαση σε άλλα 

φαινόμενα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης) γ) μέσω της αξιοπιστίας μεταξύ 

διαφορετικών αξιολογητών (ίδια ερμηνεία στο ίδιο φαινόμενο από διαφορετικό 

παρατηρητή).  

H Brock-Utne (1996) τονίζει την ολιστική θέαση των πραγμάτων που αποπειράται η 

ποιοτική έρευνα προσπαθώντας να αποτυπώσει ποικίλες και πολλαπλές ερμηνείες, 

προθέσεις, αιτιάσεις, συνέπειες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και υπό αυτό 

το πρίσμα επιδιώκει να αποφύγει την εσκεμμένη διαστρέβλωση των μεταβλητών αλλά και 

τη μελέτη των συμπεριφορών ως μεταβλητές απομονωμένες από το ευρύτερο «όλον». 

Οι Cohen, Manion, & Morrison (2008) επισημαίνουν ότι η εγκυρότητα παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα μίας έρευνας, αφού χωρίς αυτήν, η έρευνα δεν 

έχει καμία απολύτως αξία, ενώ σε ποιοτικού τύπου δεδομένα η ειλικρίνεια, το βάθος, ο 

πλούτος και το περιεχόμενο των δεδομένων που συλλέγονται, οι συμμετέχοντες, η έκταση 

της τριγωνοποίησης και η ανιδιοτέλεια του ερευνητή είναι βασικά στοιχεία τα οποία 

συμβάλλουν στη διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας. 

Οι Guba & Lincoln (1989, οπ. αναφ. στους Cohen, Manion, & Morrison, 2008) δίνουν μια 

διαφορετική διάσταση στην έννοια της εγκυρότητας στις ποιοτικές έρευνες, προτείνοντας 

την έννοια της «αυθεντικότητας» ενώ ο Maxwell (1992) χρησιμοποιεί τον όρο 

«κατανόηση», με την έννοια ότι οι ερευνητές υπόκεινται στους περιορισμούς της 

υποκειμενικότητας της πραγματικότητας και οι απόψεις των άλλων ανθρώπων είναι το ίδιο 

έγκυρες με αυτές των ερευνητών· άρα ζητούμενο της έρευνας είναι να αποκαλύψει αυτές 

τις διαφορετικές απόψεις.  

Η ακρίβεια και η αυστηρότητα μιας ποιοτικής έρευνας εξαρτάται από τη «βασιμότητα» 

(dependability) και την «επιβεβαιωσιμότητα» (confirmability) της έρευνας (Mulholland & 

Wallace, 2003). Σύμφωνα με τους ίδιους, ο όρος «βασιμότητα» αφορά την ειλικρινή και 

αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας και των δεδομένων που παρουσιάζει ο 

ερευνητής, ενώ ο όρος «επιβεβαιωσιμότητα» σχετίζεται με τον βαθμό πειστικότητας με την 

οποία πλαισιώνει ο ερευνητής τις ερμηνείες του βασιζόμενος σε ένα συγκεκριμένο 

συγκείμενο χωρίς αυτές να είναι αποκυήματα φαντασίας. Οι Ίσαρη και Πουρκός (2016) 

αναφέρουν ότι τα δύο παραπάνω κριτήρια πληρούνται όταν παρουσιάζεται αφενός η 

«ιστορία» της έρευνας παράλληλα με τις «ιστορίες» των συμμετεχόντων. 
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Οι Guba & Lincoln (1994) θεωρούν ότι εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 

μεταφερσιμότητας/γενικευσιμότητας στα αποτελέσματα της έρευνας όταν αντίστοιχα 

εξασφαλίζεται υψηλή βασιμότητα, επιβεβαιωσιμότητα και τριγωνοποίηση. Η θεωρητική 

γενίκευση αυτή στο πλαίσιο μιας ποιοτικής έρευνας μπορεί να σημαίνει είτε την ισχύ των 

ευρημάτων της έρευνας σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που διεξήχθη 

(μεταφερσιμότητα), είτε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα ευρήματα της έρευνας για να 

προκύψει μια ευρύτερη θεωρία (Ίσαρη & Πουρκός, 2016). 

Οι τεχνικές της τριγωνοποίησης στις κοινωνικές επιστήμες επιδιώκουν να αποτυπώσουν ή 

να αναλύσουν πιο διεξοδικά την ανθρώπινη συμπεριφορά ως προς τον πλούτο και την 

πολυπλοκότητά της, μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες με τη χρήση ποσοτικών ή/και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Στην παρούσα έρευνα 

επιλέχθηκε ως μέθοδος τριγωνοποίησης η εξαγωγή δεδομένων από ερωτηματολόγια (με 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) σε τρεις διαφορετικές ομάδες αξιολογητών (ομότιμοι ειδικοί 

της ΕξΑΕ, εκπαιδευτικοί και μαθητές). Τα ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων 

συγκεντρώθηκαν και φυλάσσονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

7.8. Σύνοψη 

Το έβδομο Κεφάλαιο της εργασίας αφιερώθηκε στην παρουσίαση της μεθοδολογίας που 

εφαρμόστηκε για την παρούσα διπλωματική εργασία, με αναφορά στον σκοπό της 

έρευνας, στα ερευνητικά ερωτήματα, στα επιμέρους στοιχεία της έρευνας (δείγμα 

έρευνας, χρόνος διεξαγωγής, στάδια υλοποίησης), στον τρόπο που έγινε η συλλογή 

δεδομένων και ο τρόπος επεξεργασίας τους. Ακολούθως, έγινε αναλυτική παρουσίαση με 

πίνακες και σχολιασμό των αποτελεσμάτων ανά ομάδα που αξιολόγησε  το ΕΥ. Στο τέλος 

συζητήθηκαν ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας
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8. Συμπεράσματα 

8.1. Εισαγωγή  

Στο Κεφάλαιο αυτό σχολιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας σε σχέση με τα 

ερευνητικά  ερωτήματα που  διατυπώθηκαν, επιχειρείται μία συζήτηση με άξονα τα 

συμπεράσματα αυτά σχετικά με την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη και 

διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

8.2. Παρουσίαση συμπερασμάτων 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό να διερευνήσει αν το Εκπαιδευτικό Υλικό 

με τίτλο «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών», που προορίζεται για τη διδασκαλία της 

Ιστορίας της Β’ Λυκείου, εφαρμόζει αρχές και μεθοδολογικά στοιχεία της ΕξΑΕ και είναι 

σχεδιασμένο με βάση τις αρχές τις Πολυμεσικής Μάθησης. Ακόμα τέθηκε ως ζητούμενο 

προς διερεύνηση η αναζήτηση των απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι στο 

συγκεκριμένο ΕΥ και στον νέο τρόπο διδασκαλίας. 

8.2.1. Συμπεράσματα για το 1ο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το 1ο ερευνητικό ερώτημα «Διέπεται το Εκπαιδευτικό Υλικό από τις αρχές και 

τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης;» προκύπτει ότι το ΕΥ εφαρμόζει τις 

αρχές και τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα το ΕΥ 

• Διαθέτει επιστημονική συνοχή και τεκμηρίωση (1ος ερευνητικός άξονας) με 

πολύπλευρη και ποικίλη βιβλιογραφική τεκμηρίωση που ανταποκρίνεται στο 

περιεχόμενο και εξυπηρετεί τη συγκριτική ανάλυση των πληροφοριών. Το ΕΥ 

είναι εμπλουτισμένο με ερμηνεία και κριτική συζήτηση των πληροφοριών και 

δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη σε διαφορετικές πηγές, έντυπες ή 

ηλεκτρονικές. 

• Διακρίνεται για την απλή και κατανοητή παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου 

(2ος ερευνητικός άξονας), στην οποία συμβάλλουν το φιλικό ύφος προς τον 

αναγνώστη που εξυπηρετεί την κατανόηση ακόμα και σύνθετων εννοιών, η χρήση 

απλής γλώσσας και η χρήση των φιλικών χαρακτήρων (avatar). Κυριαρχεί η 

καθομιλούμενη γλώσσα και η χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών 

ενισχύουν την κατανόηση των πληροφοριών. Η γραφή είναι ευανάγνωστη και οι 
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πληροφορίες δίνονται τμηματικά σε δομημένες ενότητες, ενώ συνδυάζονται σε 

μεγάλο βαθμό και ικανοποιητικά κείμενο, εικόνα και βίντεο. Σε επίπεδο μορφής το 

ΕΥ είναι ελκυστικό και αλληλεπιδραστικό. 

• Είναι εύχρηστο (3ος ερευνητικός άξονας) με κατανοητά και αναγνωρίσιμα σταθερά 

κουμπιά πλοήγησης και εικονίδια αντίστοιχα. Η πλοήγηση στο ΕΥ είναι πολύ 

εύκολη με τα στοιχεία πλοήγησης και αλληλεπίδρασης να είναι λειτουργικά. 

• Υποστηρίζει και καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του (4ος ερευνητικός 

άξονας), με συμβουλές, αναφορά στους στόχους και σαφείς οδηγίες και 

επεξηγηματικά σχόλια διακριτά τοποθετημένα και τονισμένα σε πλαίσια. 

• Υποστηρίζει την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου στη μελέτη του (5ος 

ερευνητικός άξονας), με δραστηριότητες που προωθούν την έκφραση της 

προσωπικής θέσης και της διατύπωσης ερωτήσεων μέσα από το φόρουμ 

αναρτήσεων και επικοινωνίας καθώς και από άλλες δραστηριότητες ανοιχτού 

τύπου που εμπλέκουν συναισθηματικά τον εκπαιδευόμενο και τον ενθαρρύνουν να 

νιώσει ότι ανήκει σε μία ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα τον 

βοηθούν να ενσωματώσει και να εμπλουτίσει τις απόψεις του. 

• Δίνει τη δυνατότητα αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης στον εκπαιδευόμενο (6ος 

ερευνητικός άξονας), με πολλές ενδιάμεσες δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, 

άλλες δραστηριότητες που τον παροτρύνουν να αναπτύξει την προσωπική κριτική 

του σκέψη και τη διαμόρφωση μιας αμφίδρομης επικοινωνίας «εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου» που ενισχύεται με τις επιβραβεύσεις ή τις παρακινήσεις για νέα 

προσπάθεια στις δραστηριότητες. Παράλληλα το ΕΥ επιτρέπει τον συσχετισμό και 

την εφαρμογή της νέας γνώσης στη σύγχρονη καθημερινή πραγματικότητα σε 

συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχουν για την κατανόηση 

του παρόντος όσα καινούρια στοιχεία μαθαίνει. 

• Διακρίνεται από σαφήνεια στη διατύπωση των στόχων και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων (7ος ερευνητικός άξονας). Ο σκοπός και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα του μαθήματος ορίζονται με σαφήνεια στην αρχή κάθε Διδακτικής 

Ενότητας και επιδιώκουν την παρακίνηση του εκπαιδευόμενου για απόκτηση 

γνώσεων, καλλιέργεια δεξιοτήτων και διαμόρφωσης στάσεων απέναντι σε 

ιστορικά θέματα και τις αντίστοιχες προεκτάσεις τους. Τέλος δίνεται η δυνατότητα 
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αυτοέλεγχου μέσα από σειρά δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης και έκφρασης 

απόψεων. 

8.2.2. Συμπεράσματα για το 2ο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το 2ο ερευνητικό ερώτημα «Έχει δημιουργηθεί το Εκπαιδευτικό Υλικό σύμφωνα 

με τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης;» προκύπτει ότι το ΕΥ έχει σχεδιαστεί με βάση τις 

αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα:  

Το ΕΥ εφαρμόζει την Πολυμεσική Αρχή του συνδυασμού κειμένου και εικόνων σε βαθμό 

που ικανοποιείται η επιτυχής κατανόηση των ιστορικών πληροφοριών, που είναι επαρκείς, 

και συνάδουν με το γνωστικό αντικείμενο (Αρχή της Συνοχής)· χρησιμοποιείται η 

αφήγηση (Αρχή της Τροπικότητας) σε πολλές μορφές και ο εκπαιδευόμενος βιώνει μια 

μαθησιακή εμπειρία σε ύφος φιλικό, άμεσο και διαδραστικό που τον καθοδηγεί, 

τροφοδοτεί τη σκέψη του και τον παρακινεί να αναστοχαστεί  (Αρχή της 

Προσωποποίησης). Οι Αρχές της Φωνής και της Εικόνας επιβεβαιώνονται από την 

υιοθέτηση φιλικού ύφους στην ηχητική παρουσίαση και την ύπαρξη πετυχημένων φιλικών 

χαρακτήρων (avatar). Το υλικό παρατίθεται τμηματικά σε ενότητες, χωρίς μακροσκελή 

κείμενα στον βασικό κορμό του ΕΥ, εναρμονισμένα με τον σκοπό του (Αρχή 

Κατάτμησης). Η Αρχή της Σηματοδότησης υπηρετείται από την ύπαρξη ξεκάθαρων, 

επαρκών και κατανοητών οδηγιών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των 

εργασιών που δίνονται με κατάλληλες επισημάνσεις και ευκρινείς τίτλους στο σύνολο των 

διαφανειών του ΕΥ. Τέλος η Αρχή της Προπαίδευσης εφαρμόζεται με την ύπαρξη σε 

κάθε Διδακτική Ενότητα εισαγωγικών δραστηριοτήτων επικουρικών στη μελέτη του 

γνωστικού αντικειμένου. 

Ως δυνατά σημεία του ΕΥ αποτυπώθηκαν η σφαιρικότητα της ιστορικής γνώσης και η 

σύνδεσή της με τη σύγχρονη πραγματικότητα, η συνδυαστική παρουσίαση με τη χρήση 

ελκυστικών πολυμεσικών στοιχείων, η ποικιλία δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τη 

διαδραστικότητά τους καθώς και η χρήση πολλών φιλικών χαρακτήρων (avatar) ως 

οδηγών για την καλύτερη κατανόηση του υλικού καθώς και οι χρωματικοί συνδυασμοί 

που επελέγησαν. 

Με στόχο τη βελτίωση του ΕΥ προτάθηκε να δοθεί έμφαση σε σχεδιαστικές επιλογές που 

σχετίζονται με τα πλαίσια κειμένου και την ομογενή χρωματική απεικόνιση, να προσεχθεί 

η λειτουργικότητα ορισμένων κουμπιών πλοήγησης καθώς και να ενσωματωθεί το 
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φόρουμ στην κεντρική παρουσίαση του υλικού. Ακόμα σε επίπεδο θεματικής 

διατυπώθηκε πρόταση για εμπλουτισμό και επέκταση του ΕΥ σε ευρύτερους θεματικούς 

άξονες που διευρύνουν την οπτική της ιστορικής περιόδου που μελετάται.  

8.2.3. Συμπεράσματα για το 3ο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό;» προκύπτει ότι: 

Ως προς την αρέσκεια για το ΕΥ: Το ΕΥ άρεσε στους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο μορφής 

και περιεχομένου, που έκριναν τον τρόπο παρουσίασης ως αρκετά εντυπωσιακό και 

ελκυστικό. Το ΕΥ διαθέτει μια καλή οργάνωση και σαφή δομή, γεγονός που επιτρέπει την 

εύχρηστη περιήγηση στις ευδιάκριτες ενότητες και στο επιμέρους υλικό. Κάνει τη 

μαθησιακή διαδικασία διαδραστική, ευχάριστη και διασκεδαστική και όχι βαρετή, με 

ρυθμό άνετο που αφήνει περιθώριο για στιγμές χαλάρωσης ανάμεσα στις δραστηριότητες 

και τη μελέτη του υλικού. Είναι εμπλουτισμένο με πλούσιο και αξιόπιστο υλικό με 

ποικιλία πολυτροπικών κειμένων, ιστορικών πηγών και δραστηριοτήτων που 

παρουσιάζονται μέσα σε ένα ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του μαθητή και τον βοηθά να κατανοήσει ουσιαστικά τα ιστορικά γεγονότα και 

να προσεγγίσει αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο τη μάθηση. 

Ως προς την ευκολία – ευχρηστία του ΕΥ: Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ανάρτησης 

και του ίδιου του ΕΥ, το καθιστούν εύκολο και απλό στη χρήση του χωρίς να προκαλεί 

δυσκολία στον χρήστη σε επίπεδο κατανόησης του τρόπου προσπέλασής του. Η σαφής 

και σταθερή δομή του και οι ξεκάθαρες, αναλυτικές και κατανοητές οδηγίες που 

συνοδεύουν τις ενότητες, σε γραπτή ή προφορική μορφή, σε συνδυασμό με τις 

κατάλληλες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, απαντούν στις πιθανές απορίες του χρήστη. 

Ως προς την επάρκεια – τεκμηρίωση του ΕΥ: Το ΕΥ είναι επαρκές και τεκμηριωμένο. 

Στηρίζεται σε υλικό που προέρχεται από το επίσημο σχολικό εγχειρίδιο και διανθίζεται με 

ποικίλο επιπρόσθετο υλικό που προέρχεται από ιστορικά εγχειρίδια, ιστοσελίδες, 

ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, βίντεο από κανάλια με ντοκιμαντέρ Ιστορίας, ομιλίες 

επιστημόνων σε ψηφιακές πλατφόρμες και περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό που 

προέρχεται από αξιόπιστες πηγές. Ενσωματώνει απόψεις επιστημόνων και αξιόπιστες 

ιστορικές πηγές και περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές που τεκμηριώνουν τις ιστορικές 

πληροφορίες καθώς και άλλες που παραπέμπουν τον χρήστη σε εμβάθυνση. 
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Ως προς την ανταπόκρισή του στο ΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας: Το ΕΥ 

ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του ΑΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας για το 

Λύκειο και βρίσκεται σε συστοιχία με τους επιμέρους στόχους του. Πιο συγκεκριμένα 

συμβάλλει στην κατανόηση ιστορικών εννοιών και την απόκτηση ιστορικών γνώσεων, 

στην καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και της κριτικής σκέψης‧ μέσα από την 

προσέγγιση ιστορικών πηγών οδηγεί τον μαθητή στην ανάλυση, σύνθεση και 

ανακατασκευή του ιστορικού παρελθόντος επιτρέποντάς του να αντιληφθεί τις αναλογίες 

με τη δική του σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα‧ καλλιεργεί θετική στάση για τη 

συμμετοχή του ανθρώπου στο ιστορικό γίγνεσθαι, βοηθά στην αναγνώριση της 

συνεισφοράς διαφορετικών πολιτισμών στην ιστορία του ανθρώπου και αναδεικνύει την 

αιτιακή σχέση και την αλληλεπίδραση των ιστορικών γεγονότων‧ βοηθά στη συσχέτιση 

γεγονότων, περιόδων και ιδεών από διαφορετικές εποχές και τόπους, στην αξιολόγηση 

των διαφορετικών οπτικών προσέγγισης και ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων, στη 

συνειδητοποίηση της συλλογικής ευθύνης του ανθρώπου στην πρόοδο του σύγχρονου 

κόσμου και πολιτισμού. 

Ως προς τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ΕΥ: Δυνατά σημεία του ΕΥ είναι η δομή και 

η οργάνωσή του με την ποικιλομορφία και το οπτικοακουστικό υλικό και το ελκυστικό 

ψηφιακό περιβάλλον. Ακόμα, το πλήθος και η επάρκεια του περιεχομένου σε επίπεδο 

πληροφοριών και δραστηριοτήτων. Σημαντικό πλεονέκτημα του ΕΥ είναι η σαφής 

στοχοθεσία του σε συνδυασμό με τον παιγνιώδη τρόπο παρουσίασης που συμβάλλει στην 

ενεργητική και συμμετοχική μάθηση, στη διαδραστικότητα, στην προώθηση της 

αυτενέργειας, στη χαρά και στη διέγερση πολλών αισθητηριακών τύπων μαθητών 

(οπτικού, ακουστικού, κιναισθητικού). 

Αδύνατα σημεία του ΕΥ θεωρήθηκαν το πλήθος των πληροφοριών, των δραστηριοτήτων 

και των υπερσυνδέσμων που μπορεί να αποθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους, ο γρήγορος 

ρυθμός παρουσίασης των συνόψεων των ενοτήτων και ο τρόπος παρουσίασης του ΕΥ με 

τις εικόνες, τα γραφικά και τις φιλικές φιγούρες που ταιριάζουν σε μαθητές μικρότερης 

ηλικίας και άλλης βαθμίδας. Επισημάνθηκε με ισχυρό τρόπο η δυσκολία εφαρμογής ενός 

τέτοιου ΕΥ στη σύγχρονη ελληνική σχολική πραγματικότητα του Λυκείου με την πίεση 

του χρόνου και της ύλης να λειτουργεί ανασταλτικά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε 

να επιλέξουν έναν τέτοιο τρόπο διδασκαλίας σε συνδυασμό με την έλλειψη τεχνογνωσίας 

για την κατασκευή ή και τη χρήση ενός αντίστοιχου ΕΥ.  
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Ως προς τις προτάσεις για βελτίωση του ΕΥ: Το ΕΥ θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

λιγότερες δραστηριότητες, λιγότερα γραφικά που παραπέμπουν σε πιο παιδικό ύφος και 

παράθεση των πληροφοριών σε μικρότερες ενότητες για να καλύψει τις απαιτητικές 

ανάγκες του χρόνου στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, με μεγαλύτερη έμφαση 

στη σύνοψη των ενοτήτων και λιγότερες παραπομπές που ίσως αποθαρρύνουν τους 

μαθητές που δεν ενδιαφέρονται τόσο να εμβαθύνουν στην ιστορική εποχή που μελετούν. 

Ακόμα προτάθηκε μια διαφορετική αναλογία δραστηριοτήτων σε δύο πόλους, από τη μια 

περισσότερες δραστηριότητες συμπεριφοριστικού μοντέλου μάθησης, τύπου drill and 

practice, που ταιριάζουν σε παιγνιώδη μάθηση και από την άλλη περισσότερες ανοιχτού 

τύπου που ενεργοποιούν την κριτική και συνθετική ικανότητα των μαθητών και 

επιτρέπουν περισσότερη καταγραφή της προσωπικής άποψης.  

Η πρόταση σχετικά με τη χρήση του ΕΥ στην τάξη ταιριάζει στο μοντέλο της μικτής 

μάθησης (blended learning) όπου το ΕΥ θα λειτουργούσε ως έναυσμα για αυτόνομη 

μελέτη στο σπίτι και εργαλείο στην τάξη σε μία διά ζώσης διδασκαλία για την υλοποίηση 

ομαδοσυνεργατικών εργασιών με τη μέθοδο της επίλυσης προβλημάτων (problem 

solving), ή ως εργαλείο για επέκταση της μαθησιακής διαδικασίας σε δραματοποιήσεις 

και διά ζώσης φόρουμ πάνω σε θεματικές του ΕΥ.  

8.2.4. Συμπεράσματα για το 4ο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το 4ο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών απέναντι στο 

συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό;» προκύπτει ότι:  

Ως προς την παρουσίαση του ΕΥ: Το ΕΥ έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που 

σχετίζονται με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του, όπως τις 

διαφάνειες με ιστορική αφήγηση, τις διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τα 

βίντεο. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του ΕΥ και τον τρόπο 

παρουσίασής τους κατέστησαν τη διαδικασία εκμάθησης πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη 

για τους μαθητές.   

Ως προς την ευκολία και την ευχρηστία του: Το ΕΥ ήταν εύκολο στη χρήση του στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναρτήθηκε, δεν απαιτήθηκε καθοδήγηση από τρίτο 

πρόσωπο για την πλοήγηση σε αυτό και ήταν εύκολο στην κατανόησή του.  

Ως προς τα οφέλη του: Το ΕΥ παρέχει γνώσεις στους μαθητές, καλλιεργεί τη φαντασία 

των μαθητών και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, ενώ σε 
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μικρότερο βαθμό τους φέρνει σε επαφή με τον κόσμο και τους δίνει ευκαιρία για 

προβληματισμό. Δεν προσφέρει ωστόσο, σύμφωνα με τους μαθητές, δυνατότητα 

συνεργασίας με τους συμμαθητές τους. 

Ως προς την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας: Το ΕΥ ήταν ένας 

διαφορετικός και ενδιαφέρων τρόπος για την προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας που 

ξεφεύγει από τον καθιερωμένο τρόπο διδασκαλίας που ταυτίζεται με την στείρα 

αποστήθιση. Η οπτικοποίηση του υλικού και η ψηφιακή μορφή του κατέστησαν το 

μάθημα πιο ελκυστικό και με δυνατότητα να διατρέξει κάποιος με γρηγορότερο ρυθμό τα 

σημεία που θεωρεί εύκολα και να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία όπου τυχόν απαιτείται 

μεγαλύτερη προσπάθεια. Οι μαθητές ένιωσαν ενθουσιασμό, ευχαρίστηση και ενδιαφέρον 

για τον διαφορετικό τρόπο εκμάθησης της Ιστορίας και προέβαλαν την έννοια της 

δημιουργικότητας που τους ενέπνευσε. Παρουσιάστηκε ως έλλειψη η δυνατότητα 

συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων όπως συμβαίνει σε μία διά ζώσης διδασκαλία 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.  

Ως προς την κατανόηση των ιστορικών εννοιών: Η διδασκαλία των ιστορικών εννοιών με 

τη χρήση του ΕΥ είναι δυνατή και επαρκεί για την κατανόησή τους. Σε αυτό συμβάλλει ο 

τρόπος που παρουσιάζονται οι έννοιες με τη χρήση ψηφιακών μέσων που επιτρέπουν την 

πολλαπλή προσπέλαση του υλικού, όσες φορές είναι αναγκαίο, που είναι οργανωμένο και 

συγκεντρωμένο, φτιάχνουν ένα ενδιαφέρον κλίμα που διεγείρει την όρεξη για μάθηση και 

ξεφεύγει από τον βαρετό και συνηθισμένο τρόπο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Ωστόσο 

η παρουσίαση των ιστορικών εννοιών σε διά ζώσης διδασκαλία παραμένει σημαντική και 

ως προς την αλληλεπίδραση που επιτυγχάνεται ανάμεσα στον διδάσκοντα και τους 

διδασκόμενους και ως προς τον βαθμό κατανόησης με τη χρήση εποπτικών μέσων όπως ο 

βιντεοπροβολέας. Η κατανόηση ιστορικών εννοιών μέσα στην τάξη χωρίς τη χρήση ΕΥ 

εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές, κυρίως όταν επιτυγχάνεται συνεργασία ανάμεσα σε 

μαθητές και εκπαιδευτικό, αν και επισημαίνεται το αίσθημα πλήξης από τον παραδοσιακό 

τρόπο εκμάθησης. Καταγράφηκε, ωστόσο, η τάση για αποδοχή του ΕΥ ως απαραίτητου 

στοιχείου για την εκμάθηση των ιστορικών εννοιών λόγω του χαρακτήρα της αυτονομίας 

και της αυτορρύθμισης που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο καθώς και η αποδοχή του 

συνδυασμού των δύο μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση ΕΥ και τη διά ζώσης διδασκαλία. 

Ως προς τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του ΕΥ: Τα δυνατά σημεία του ΕΥ ποικίλλουν 

και σχετίζονται με τη μορφή του, όπως είναι οι διαφάνειες, η ύπαρξη φιλικών 



 

«Αθανασία Φατσή», «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ  

(e-Learning)»: Διπλωματική Εργασία  193 

χαρακτήρων, οι εικόνες, με το περιεχόμενό του όπως τα βίντεο, τα παιχνίδια, οι 

σύνδεσμοι, η ιστορική αφήγηση, το πλήθος ιστορικών πηγών και οι αναλυτικές 

πληροφορίες, με παιδαγωγικές αρχές της ΕξΑΕ, όπως η παροχή γνώσεων και η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από ένα σχεδιασμένο και οργανωμένο ΕΥ, η καθοδήγηση 

στην προσπέλαση του και η δυνατότητα άμεσης  πρόσβασης σε αυτό σε χώρο και χρόνο 

ευέλικτο. Η αδυναμία του ΕΥ εστιάζει στην επιλογή μουσικής επένδυσης, στον αργό 

ρυθμό της μαθησιακής διαδικασίας, στην έλλειψη δυνατότητας για δημιουργία 

προσωπικού φιλικού χαρακτήρα, στην πληθώρα λεκτικών πληροφοριών σε ορισμένα 

σημεία της ιστορικής αφήγησης. 

Ως προς τις προτάσεις για βελτίωση του ΕΥ: Το ΕΥ θεωρήθηκε πλήρες, καλά 

οργανωμένο, ωραίο χωρίς ανάγκη βελτίωσης. Η μόνη πρόταση που διατυπώθηκε 

αφορούσε τη δυνατότητα δημιουργίας φιλικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους μαθητές 

που θα εξυπηρετούσε μια ακόμα πιο διαδραστική και αλληλεπιδραστική προσέγγιση με το 

ΕΥ. 

8.2.5. Συμπεράσματα για το 5ο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το 5ο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών απέναντι στον 

νέο τρόπο διδασκαλίας;» προκύπτει ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας είναι 

εμπεδωμένος στη συνείδηση των μαθητών ως αναντικατάστατος και απαραίτητος για την 

τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας γιατί εξασφαλίζει την αμεσότητα και την 

αλληλεπίδραση στην τάξη ανάμεσα στους μαθητές και στον εκπαιδευτικό, ειδικά σε ένα 

γνωστικό αντικείμενο όπως η Ιστορία που χαρακτηρίζεται ως δύσκολο στην κατανόηση και 

απαιτεί τη συνδρομή ενός καθοδηγητή. Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας ταυτίζεται με 

διδακτικές πρακτικές όπως η κατά μέτωπο παράδοση, η υπογράμμιση και η αποστήθιση, 

στοιχεία που καθιστούν τη διδασκαλία κουραστική και βαρετή. Από την άλλη η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση ΕΥ ταιριάζει περισσότερο στο 

τεχνολογικό προφίλ των μαθητών της νέας γενιάς που είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία, μπορεί να λειτουργήσει σε περιπτώσεις απουσίας από την τάξη, εξυπηρετεί μια 

αυτόνομη μαθησιακή πορεία σε ευέλικτο χρόνο με πολλαπλές επαναλήψεις και δίνει τη 

δυνατότητα για εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων 

προκρίνεται ως ιδανική λύση που μπορεί να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία των δύο 

διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας, να δώσει ένα νέο ενδιαφέρον και ζωντάνια στο μάθημα 
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και να επιτρέψει μια αυτονομία και ευελιξία στη μάθηση. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού προβάλλει ως απαραίτητος στην πορεία μάθησης. 

Η επέκταση της χρήσης ανάλογου ΕΥ σε άλλα γνωστικά αντικείμενα μπορεί να ενισχύσει 

τη διδασκαλία των θεωρητικών, των θετικών και των ξενόγλωσσων μαθημάτων με την 

ενίσχυση του ενδιαφέροντος, τη δυνατότητα δημιουργίας προσομοιώσεων σε εικονικά 

περιβάλλοντα μάθησης, όπως εργαστήρια φυσικών επιστημών, την εμβάθυνση σε γνώσεις, 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η φαντασία και την κατανόηση εννοιών σε γνωστικά 

αντικείμενα που παρουσιάζουν δυσκολίες για τους μαθητές. 

8.2.6. Συμπεράσματα για το 6ο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το 6ο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στον νέο τρόπο διδασκαλίας;» προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά τη χρήση 

του ΕΥ στην εκπαιδευτική πράξη περισσότερο ως συμπληρωματικό στοιχείο της 

διδασκαλίας τους, χωρίς να αποκλείουν την αυτόνομη χρήση του, κυρίως με τη μορφή της 

μεθόδου της αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom), όπου μπορεί μέρος του υλικού να 

εξυπηρετήσει την προπαρασκευή της γνώσης και στην τάξη να ακολουθήσει η εμβάθυνση 

σε επιμέρους και πιο απαιτητικά στοιχεία. Η διδασκαλία με τη χρήση του ΕΥ καλύπτει το 

εύρος της μαθησιακής διαδικασίας, από την κατανόηση της γνώσης έως την κατάκτησή 

της, την επανάληψη για την εμπέδωση των γνώσεων, την αξιολόγηση, την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων, την ώθηση του μαθητή σε μια ανακαλυπτική, βιωματική μαθησιακή εμπειρία. 

Ο νέος τρόπος διδασκαλίας μπορεί να εμπλουτίσει με στοιχεία που λείπουν από το 

σχολικό εγχειρίδιο και να αναζωογονήσει τη διδασκαλία μέσα στην τάξη 

επανατοποθετώντας τους βασικούς πρωταγωνιστές της σε νέες θέσεις, τον εκπαιδευτικό 

σε δημιουργό και εμπνευστή της γνώσης και της χαράς για μάθηση και του μαθητή από 

παθητικό σε ενεργητικό δέκτη που βιώνει και ανακαλύπτει τη γνώση.  

8.2.7. Συσχέτιση των συμπερασμάτων με ανάλογες έρευνες 

Τα παραπάνω συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα και περιγράφηκαν 

παραπάνω μπορούν να συσχετιστούν με πορίσματα ερευνών που κινήθηκαν στο ανάλογο 

πεδίο έρευνας. Πιο συγκεκριμένα τα συμπεράσματα σχετικά με το 1ο ερευνητικό ερώτημα 

για την ευχρηστία και την επάρκεια του ΕΥ που δημιουργήθηκε με τις αρχές της ΕξΑΕ 

«συνομιλούν» με τα πορίσματα της έρευνας της Κοντογεωργάκου (2021) που αφορούσε 
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τον σχεδιασμό ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για το μάθημα της Ιστορίας της Α ́τάξης 

του Γενικού Λυκείου με τη μέθοδο της ΕξΑΕ, σύμφωνα με την οποία το ΕΥ που 

προορίζεται να υπηρετήσει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογικά ΕΞΑΕ πρέπει να είναι 

προσεχτικά και κατάλληλα σχεδιασμένο, όχι αποσπασματικό και χωρίς τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, για να μπορέσει να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο που μπορεί να 

εμπλουτίσει το σχολικό πρόγραμμα του συμβατικού σχολείου παρέχοντας ευκαιρίες 

μάθησης σε όλους τους μαθητές. Αντίστοιχα η έρευνα της Μπαγιαρτάκη (2021) που 

σχεδίασε και αποτίμησε Εκπαιδευτικό Υλικό βασισμένο στις αρχές της ΕξΑΕ και της 

Πολυμεσικής Μάθησης προορισμένο για τη διδασκαλία Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου κατέληξε 

ότι ένα ΕΥ που βασίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό στις παραπάνω αρχές μπορεί να 

συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της μάθησης, στην καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης και να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία στην τάξη σε συνδυασμό με το 

σχολικό εγχειρίδιο, στοιχείο που και η παρούσα έρευνα ανέδειξε κατά την επεξεργασία 

των συμπερασμάτων του 2ου ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της Πολυμεσικής Μάθησης στην παραγωγή του ΕΥ. Οι Κατσιάπη & Βαλασίδου 

(2021) κάνοντας μία μελέτη περίπτωσης για το μάθημα της Ιστορίας Γ’ Λυκείου 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο πλαίσιο έρευνας τους για τη ΣΕξΑΕ 

κατά την περίοδο αναστολής των σχολείων λόγω κορωνοϊού, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η χρήση πολυτροπικών, ψηφιακών και πολυμεσικών κειμένων, προωθεί τη 

διερευνητική μάθηση και αποτελεί μία δυναμική απάντηση στις παραδοσιακές μορφές 

διδασκαλίας (11:2021), άποψη που αναδεικνύεται και στην παρούσα έρευνα μέσα από τη 

διερεύνηση των απόψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν θετικά 

στοιχεία στον νέο τρόπο διδασκαλίας για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων σε σχέση 

με τις παραδοσιακές μεθόδους (συμπεράσματα 5ου και 6ου ερευνητικού ερωτήματος). Οι 

Σταυγιαννουδάκης & Καλογιαννάκης πραγματοποίησαν το 2019 έρευνα σε Λύκειο του 

Νομού Χανίων με τίτλο «Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αρχική αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία 

της ενότητας της κινηματικής στη Φυσική της Α’ Λυκείου» και κατέληξαν στο συμπέρασμα  

ότι το ΕΥ που ανέπτυξαν και μελετήθηκε από τους μαθητές βοήθησε στην καλύτερη και 

ευκολότερη πρόσληψη της γνώσης, ενώ ενίσχυσε το ενδιαφέρον των μαθητών για το 

σχολείο και το γνωστικό αντικείμενο που μελέτησαν. Αντίστοιχα συμπεράσματα 

προέκυψαν και από την παρούσα έρευνα σχετικά με τη διέγερση του ενδιαφέροντος των 
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μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο που μελέτησαν που συνδυάστηκε με συναισθήματα 

ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας (συμπεράσματα 4ου 

ερευνητικού ερωτήματος). 

Οι Παπαϊωάννου, Κουτρομάνος, Κωτσίδης, & Αναστασιάδης (2022) σε έρευνα τους με 

τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο 

της ΕξΑΕ για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ Λυκείου» 

κατέληξαν ότι η μικτή μάθηση πλαισιοθετημένη με παιδαγωγικούς όρους μπορεί να 

ενισχύσει και να εξυπηρετήσει την εκμάθηση και την επίτευξη των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων, συμπέρασμα το οποίο προέκυψε και για την παρούσα έρευνα από τις 

απόψεις των μαθητών σε συνδυασμό με την ανάλογη παραδοχή για την προσέλκυση των 

μαθητών και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μάθημα, στοιχείο που επίσης 

αναδείχθηκε από τις απόψεις των μαθητών (συμπεράσματα 5ου ερευνητικού ερωτήματος).  

Σχετικά με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με την εφαρμογή του ΕΥ στη διδακτική πράξη, φαίνεται ότι αυτά συμφωνούν με τα 

συμπεράσματα της έρευνας των Γιασιράνη, & Σοφού (2021) οι οποίοι αποτιμώντας την 

αξιοποίηση της ΕξΑΕ από την πλευρά των εκπαιδευτικών εν μέσω πανδημίας κατέληξαν 

ότι για τους εκπαιδευτικούς η ΕξΑΕ μπορεί να υποστηρίξει αλλά όχι να αντικαταστήσει 

τη διά ζώσης διδασκαλία ενώ αναδεικνύεται ως σημαίνον ζήτημα η ανάγκη επιμόρφωσης 

τους σε ζητήματα προετοιμασίας ΕΥ με βάση τις αρχές της ΕξΑΕ  και της αξιοποίησης 

των ψηφιακών μέσων (συμπεράσματα 3ου ερευνητικού ερωτήματος). 

8.3. Συζήτηση 

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ως συμπληρωματική μαθησιακή διαδικασία, με κυρίαρχα 

στοιχεία την ευελιξία και την πληθώρα υλικού δραστηριοτήτων που μπορούν να είναι 

προσβάσιμα από τους εκπαιδευόμενους, μπορεί να εμπλουτίσει, να ενδυναμώσει και να 

οδηγήσει σε εξέλιξη την εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης σε 

μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, παρακάμπτοντας τους σκοπέλους του κόστους και της 

απόστασης και γεφυρώνοντας τις εκπαιδευτικές ανισότητες (Aguliera & Nightengale-Lee, 

2020). 

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν την επίτευξη της μάθησης, οι οποίοι σχετίζονται με τον 

εκπαιδευόμενο, τον εκπαιδευτικό, το γνωστικό αντικείμενο αλλά και το περιεχόμενο της 

μαθησιακής διαδικασίας. Το καίριο ερώτημα που τίθεται σχετικά με την επίτευξη της 
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μάθησης δεν είναι το πώς μαθαίνουμε αλλά το πώς μπορούμε να μαθαίνουμε με 

περισσότερο αποτελεσματικό και ικανό τρόπο (Spector & Merril, 2008). 

Καθώς η γνώση αποτελεί μια διαδικασία οικοδόμησης από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, 

κρίνεται απαραίτητη η μετατόπιση από το εκπαιδευτικό «μοντέλο της μεταφοράς» 

(transmission model) προς ένα πιο σύνθετο και διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας όπου ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα της πληροφορίας, ενώ μελέτες 

σχετικά με την ιστορική σκέψη επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους αλλαγές στο μοντέλο 

εκπαίδευσης μπορούν να επιφέρουν αλλαγές και στον τρόπο που κατακτιέται η ιστορική 

γνώση (Bohan & Davis, 1998). 

Η διδασκαλία της Ιστορίας με τη μέθοδο της ΕξΑΕ σε ένα περιβάλλον μικτής μάθησης 

(blended learning) μπορεί να ιδωθεί με πιο θετική ματιά από τους μαθητές χάρη στην 

ενεργή εμπλοκή τους στη νοηματοδότηση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων μέσα 

από μία ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως τα φόρουμ, τις συζητήσεις, τα κουίζ, τις 

διαδραστικές δραστηριότητες, ακόμα και τα παιχνίδια (BakarNordin & Alias, 2013).  

Εργαλείο στην επίτευξη των στόχων της κατάκτησης της γνώσης αποτελεί το ΕΥ που 

σύμφωνα με τους Χουλιάρα, Λιοναράκη, & Σπανακά (2016) στην ΕξΑΕ αναπληρώνει τον 

εκπαιδευτικό και τις διδακτικές λειτουργίες που αυτός επιτελεί σε μια παραδοσιακή 

διδασκαλία, γι’ αυτό χρειάζεται κατάλληλη σχεδίαση και δομή. Πρέπει να ανταποκρίνεται 

στον χαρακτήρα της αυτο-εκπαίδευσης του εκπαιδευόμενου που αναμένεται να είναι 

ικανός να προχωρά στη μελέτη του ανεξάρτητα, με τον ελάχιστο βαθμό επικουρικής 

στήριξης και απαιτεί από την πλευρά των σχεδιαστών του να έχουν συλλάβει εκ των 

προτέρων όλη τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης πριν από την υλοποίησή της 

(Naidu, 1994). 

Η αποτίμηση του συγκεκριμένου ΕΥ μέσα από την κατάθεση των απόψεων ομότιμων 

ειδικών της ΕξΑΕ, εκπαιδευτικών και φιλολόγων κατέδειξε ότι ένα τέτοιου είδους 

Εκπαιδευτικό Υλικό είναι αρεστό, φανέρωσε ένα θετικό πρόσημο για την εφαρμογή του 

στην τάξη σε ποικιλία μαθημάτων, θετικών και θεωρητικών, μπορεί να λειτουργήσει 

ανεξάρτητα, για να ενισχύσει μια αυτόνομη και ευέλικτη μαθησιακή διαδικασία ή και 

συμπληρωματικά για να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική πράξη μέσα στη σχολική τάξη 

εφαρμόζοντας μεθόδους διδασκαλίας πιο ενεργητικές και ανακαλυπτικές σε συνδυασμό 

με το εύρος των ψηφιακών εργαλείων και των τεχνολογικών μέσων που ολοένα και 

βελτιώνονται. Παράλληλα έγινε ορατός ένας ενδοιασμός από την πλευρά εκπαιδευτικών 
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και μαθητών για το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια διδασκαλία μέσα 

στο ασφυκτικό πλαίσιο χρόνου και ύλης που διαμορφώνει το ΠΣ για το σημερινό Λύκειο 

και την πλήξη που βιώνουν οι μαθητές για τον τρόπο που παρέχεται η γνώση. 

Και καθώς οι συνθήκες πανδημίας του Covid-19 άλλαξαν τα δεδομένα στην εκπαίδευση 

και συνεχίζουν να επενεργούν, η χρήση ΕΥ βασισμένου στις αρχές της ΕξΑΕ, όπως η 

αλληλεπίδραση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μεταξύ τους, η αλληλεπίδραση 

με το ΕΥ και η δημιουργία Κοινοτήτων Πρακτικής και Διερεύνησης αποτελούν 

ζητούμενο στο οποίο η επιστημονική έρευνα έχει αξία να στοχεύσει (Αναστασιάδης, 

Κωτσίδης & Συννεφάκης, 2021). 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας και της 

χρησιμότητας ενός ΕΥ ΕξΑΕ συμπληρωματικού προς τις συμβατικές μεθόδους και 

εργαλεία της διδακτικής πράξης με σκοπό να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για 

μάθηση μέσα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμού της διά ζώσης διδασκαλίας που θα συνδυάζει 

και τις παιδαγωγικές αρχές της Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης (Αναστασιάδης 

2020), ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας που για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης συνοδεύεται από την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο μάθημα γενικής 

παιδείας στο σχολείο δεν είναι ενδιαφέρον και δεν ελκύει τους μαθητές όταν εγκλωβίζεται 

σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Περάκης, 2021). Ακόμα, φιλοδοξεί να 

καταδείξει ότι ένα ΕΥ που αξιολογείται θετικά ως προς την παρουσίαση, την ευχρηστία 

και την πληρότητά του συνδυάζοντας τις παιδαγωγικές αρχές της ΕξΑΕ με τις ΤΠΕ 

μπορεί, αφενός να καθοδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε μια αυτόνομη γνωστική πορεία από 

απόσταση και αφετέρου να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτή 

που επιθυμεί να διευρύνει τον ορίζοντα των παιδαγωγικών του μεθόδων.  

8.4. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό με τίτλο «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών» σχεδιάστηκε και 

χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας με στόχο τη διαμορφωτική 

αξιολόγησή του και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του για 

το αν και κατά πόσο μπορεί στην τελική του μορφή να καταστεί εύχρηστο για εφαρμογή 

στο πλαίσιο μιας ΣΕξΑΕ ή μιας αμιγώς ΕξΑΕ. Η πρόταση για μελλοντική έρευνα αφορά 

στην υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε συνθήκες μικτής διδασκαλίας 

(blended learning) για την αποτίμηση και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με το 
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θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της ΕξΑΕ και της πολυμεσικής μάθησης 

(multimedia learning). Αξία θα είχε και ο εμπλουτισμός του ΕΥ με κατάλληλες 

δραστηριότητες με στόχο να διερευνηθεί η διαδραστικότητά του σε επίπεδο 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων με το ΕΥ και αντίστοιχα με τους ομότιμους και με 

τον εκπαιδευτή τους με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας αναζήτησης. 

Ενδιαφέρουσα ως προς τα αποτελέσματά της θα ήταν και η πραγματοποίηση μιας έρευνας 

που θα περιλάμβανε την υλοποίηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με το 

συγκεκριμένο ΕΥ στο μάθημα της Ιστορίας Β’ Λυκείου από εκπαιδευτικούς φιλολόγους 

σε διαφορετικά τμήματα και σχολικές μονάδες με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησης και αποδοχής του νέου τρόπου διδασκαλίας καθώς και των παρατηρήσεων 

και τυχόν ενδοιασμών και ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση και 

επέκταση αντίστοιχων ΕΥ στο μάθημα της Ιστορίας στα αντίστοιχα Προγράμματα 

Σπουδών όλων των τάξεων του Λυκείου. 

8.5. Σύνοψη 

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τις απόψεις ομότιμων-ειδικών της 

ΕξΑΕ, εκπαιδευτικών φιλολόγων και μαθητών απέναντι στο ΕΥ και τον νέο τρόπο 

διδασκαλίας, επιχειρήθηκε μια συζήτηση γύρω από τα αποτελέσματα της έρευνας και 

διατυπώθηκαν προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Παράρτημα Α: «Ερωτηματολόγια» 

Ερωτηματολόγιο ομότιμων ειδικών της ΕξΑΕ 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της 
Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των 

ΤΠΕ 
(e-Learning)». 

«Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: Σχεδιασμός, υλοποίηση 

και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού σύμφωνα με τις αρχές 

της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κωτσίδης 

Υπεύθυνος Έρευνας: «Αθανασία Φατσή» 

Οδηγίες 

Tο παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των 
απόψεών σας σχετικά με το Εκπαιδευτικό Υλικό (Ε.Υ.) που μελετήσατε.  
Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι διττός. Αφενός διερευνάται εάν το 
υλικό διέπεται από τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και αφετέρου αν το εκπαιδευτικό υλικό έχει δημιουργηθεί 
σύμφωνα με τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης. Προκειμένου  να 
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διασφαλιστεί η αξιοπιστία και  η εγκυρότητα των συμπερασμάτων που θα 
προκύψουν από την παρούσα έρευνα, είναι αναγκαία η αντικειμενική 
προσέγγιση των ερωτήσεων. 
 Κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου, το οποίο  
προορίζεται αποκλειστικά για ερευνητική χρήση, θα είναι σεβαστό το 
απόρρητο των απαντήσεών σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας 
κοινοποιηθούν αμέσως μετά το τέλος της στατιστικής επεξεργασίας. 
O Υπεύθυνος Έρευνας: «Αθανασία Φατσή» 
 
Υπογραφή 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

(Ζητείται η συμπλήρωση δημογραφικών στοιχείων) 

1. Φύλλο  (Κυκλώστε)                Άντρας               Γυναίκα    

2. Ηλικία  (Κυκλώστε)                  22-30               31-40        41-50               >51 

3. Χρόνια Προϋπηρεσίας  (Κυκλώστε)    0-4         5-10      11-20               >20 

 

4. Είστε εξοικειωμένοι με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

5. Χρησιμοποιείτε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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6. Είστε εξοικειωμένοι με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) 

με τη χρήση των ΤΠΕ. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

7. Είστε εξοικειωμένοι με τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει 

σχεδιαστεί με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

1ο Ερευνητικό Ερώτημα: Το εκπαιδευτικό υλικό διέπεται από τις αρχές και 

τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

Α. Επιστημονική συνοχή / Τεκμηρίωση  του Ε.Υ. 

Α.1. Στο Ε.Υ. γίνεται παράθεση πληροφοριών / απόψεων με την σχετική 

βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Α.2. Στο Ε.Υ. γίνεται αναφορά σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών (Βιβλία, 

επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια κλπ). 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.3. Στο Ε.Υ. γίνεται συγκριτική ανάλυση των πληροφοριών / απόψεων. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.4. Το Ε.Υ. είναι εμπλουτισμένο με την ερμηνεία / κριτική συζήτηση των 

πληροφοριών. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Α.5. Το Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο για περαιτέρω 

μελέτη σε διαφορετικές πηγές. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

 

Β. Το Ε.Υ. συμβάλει στην απλή και κατανοητή παρουσίαση του Γνωστικού 

Αντικειμένου 

Β.1. Το ύφος γραφής του Ε.Υ. είναι φιλικό για τον αναγνώστη. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.2. Στο Ε.Υ. γίνεται χρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.3. Στο Ε.Υ. γίνεται κατά το δυνατόν χρήση της καθομιλούμενης γλώσσας. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.4. Η γραφή του Ε.Υ. είναι ευανάγνωστη. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.5. Η πυκνότητα των πληροφοριών του Ε.Υ. είναι ικανοποιητική. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.6. Το Ε.Υ. παρουσιάζεται τμηματικά στο μέγεθος της οθόνης. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.7. Το Ε.Υ. περιέχει μόνο κείμενο. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.8. Το Ε.Υ περιέχει κείμενο και εικόνες. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.9. Το Ε.Υ περιέχει κείμενο,  εικόνες και video. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Β.10. Οι χρωματικές συνθέσεις του Ε.Υ. συμβάλλουν στην άνετη 

αλληλεπίδραση. 
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Γ. Ευχρηστία του Ε.Υ. 

Γ.1. Τα κουμπιά που χρησιμοποιήθηκαν στο Ε.Υ. (εμπρός, πίσω κλπ) είναι 

κατανοητά και αναγνωρίσιμα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Γ.2. Τα εικονίδια που χρησιμοποιήθηκαν στο  Ε.Υ. (πρόσθετες πηγές, 

δραστηριότητες κλπ) είναι κατανοητά και αναγνωρίσιμα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Γ.3. Η πλοήγηση στο Ε.Υ. είναι εύκολη. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Γ.4. Οι υπερσύνδεσμοι του Ε.Υ. οδηγούν στο αναμενόμενο περιεχόμενο. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

 

 

Δ. Το Ε.Υ. υποστηρίζει - καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του 
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Δ.1. Παρέχονται συμβουλές για το πώς να μελετηθεί το εκπαιδευτικό υλικό. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Δ.2. Το Ε.Υ. υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο προκειμένου να δώσει έμφαση 

σε συγκεκριμένα σημεία (Υπάρχουν πλαίσια ή έντονη γραφή (σήμανση) ώστε 

να τονίζονται σημαντικές έννοιες). 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Δ.3. Στο Ε.Υ. υπάρχουν επεξηγηματικά σχόλια τα οποία υποστηρίζουν τον 

σπουδαστή στη μελέτη του. 
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Ε. Το Ε.Υ υποστηρίζει την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο στη 

μελέτη του 

Ε.1. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να εκφράσει τις δικές απόψεις (κρίσεις) πάνω σε σημαντικά 

ζητήματα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ε.2. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να διατυπώνει τις  δικές του ερωτήσεις πάνω σε σημαντικά 

ζητήματα. 
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Ε.3. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να εμπλακεί συναισθηματικά με βάση τα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ε.4. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να ανταλλάξει απόψεις με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ε.5. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να θεωρήσει τον εαυτό του ως μέλος μιας κοινωνικής 

ομάδας που έχει συγκεκριμένες ανάγκες και προσδοκίες.  
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Ε.6. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να ενσωματώσει / εμπλουτίσει τις απόψεις του σε αυτό. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

 

Στ. Το Ε.Υ. παρέχει δυνατότητα Αναστοχασμού - Αυτοαξιολόγησης στον 

εκπαιδευόμενο 

Στ.1.  Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την  

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Στ.2. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη της αυτόνομης κριτικής σκέψης του εκπαιδευόμενου. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Στ.3. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη δίαυλων επικοινωνίας με στόχο την ανατροφοδότηση του 

εκπαιδευόμενου. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Στ.4. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να συσχετίσει τα νέα δεδομένα με τη δική του 

πραγματικότητα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Στ.5. Το Ε.Υ. εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

εκπαιδευόμενο να εφαρμόσει τη νέα γνώση στη δική του πραγματικότητα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Ζ. Σκοπός / Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Ζ.1. Στο Ε.Υ. διατυπώνεται σαφώς ο σκοπός της κάθε διδακτικής ενότητας. 
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Ζ.2. Στο Ε.Υ. διατυπώνονται σαφώς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε 

κάθε διδακτική ενότητα. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ζ.3. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε 

επίπεδο γνώσεων. 
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Ζ.4. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε 

επίπεδο δεξιοτήτων. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ζ.5. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα παρακινούν τον εκπαιδευόμενο σε 

επίπεδο στάσεων. 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ζ.6. Ο εκπαιδευόμενος ελέγχει την πρόοδό του με βάση τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. 
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2ο Ερευνητικό Ερώτημα: Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δημιουργηθεί 

σύμφωνα με τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης; 

 (Για να θυμηθείτε τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης δείτε εδώ: 

https://www.edivea.org/mayer.html ) 

Α.1. Στο Ε.Υ. υπάρχει συνδυασμός κείμενου και εικόνας για την παρουσίαση 

του γνωστικού αντικειμένου. (Πολυμεσική Αρχή) 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.2. Στο Ε.Υ. η χρήση των εικόνων σας βοηθάει να κατανοήσετε το γνωστικό 

αντικείμενο. (Πολυμεσική Αρχή) 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.3. Στο Ε.Υ. υπάρχουν στοιχεία αφήγησης (μονόλογος, διάλογος, 

περιγραφή, σχόλια κ.ά.). (Αρχή της Τροπικότητας) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.4. Στο Ε.Υ. συμπεριλαμβάνονται μη σχετικές πληροφορίες (λέξεις, εικόνες, 

ήχοι) με το γνωστικό αντικείμενο. (Αρχή της Συνοχής) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.5. Στο Ε.Υ. γίνεται χρήση φιλικής γλώσσας. (Αρχή της Προσωποποίησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.6. Στο Ε.Υ. γίνεται χρήση δεύτερου προσώπου. (Αρχή της 

Προσωποποίησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Α.7. Στο Ε.Υ. γίνεται ηχητική παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου. (Αρχή 

της Προσωποποίησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.8. Στο Ε.Υ. το ύφος της ηχητικής παρουσίασης είναι φιλικό για τον 

εκπαιδευόμενο. (Αρχή της Φωνής) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.9. Στο Ε.Υ. εμφανίζεται ένας φιλικός χαρακτήρας (avatar) που ενισχύει τη 

διαδικασία μάθησης των εκπαιδευόμενων. (Αρχή της Εικόνας) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Α.10. Στο Ε.Υ. η παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου γίνεται τμηματικά.  

(Αρχή της Κατάτμησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.11. Στο Ε.Υ. υπάρχουν διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχουν 

ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους. (Αρχή της Προσωποποίησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.12. Στο Ε.Υ. υπάρχουν μακροσκελή κείμενα για την παρουσίαση του 

γνωστικού αντικειμένου. (Αρχή της Κατάτμησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Α.13. Το Ε.Υ. παρέχει σαφείς οδηγίες στους εκπαιδευόμενους για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων και εργασιών. (Αρχή της Σηματοδότησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.14. Στο Ε.Υ. υπάρχουν στοιχεία επισήμανσης (έντονη γραφή, υπογράμμιση, 

χρωματισμός κ.ά.). (Αρχή της Σηματοδότησης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Α.15. Στο Ε.Υ. υπάρχουν εισαγωγικές δραστηριότητες που βοηθούν στη 

μελέτη του γνωστικού αντικειμένου. (Αρχή της Προπαίδευσης) 

                                                                                                                                                                                    

  1                                    2                               3                                 4                                       5  

όπου το 1 σημαίνει ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 
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Γενικές Επισημάνσεις 

1. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα τρία πιο δυνατά στοιχεία του εκπαιδευτικού 

υλικού; 

2. Γράψτε έως τρεις αλλαγές που προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας 

 
 

 
 

 
 



 

«Αθανασία Φατσή», «Οι Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών: 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Ιστορία Β’ Λυκείου» 

 

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ  

(e-Learning)»: Διπλωματική Εργασία  235 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

Ερωτηματολόγιο  

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Σημείωσε με √ ή συμπλήρωσε την απάντηση) 

Φύλο:  Άντρας  Γυναίκα 

Ηλικία:  ……. ετών 

Χρόνια προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό ή δημόσιο εκπαιδευτικό οργανισμό: 

ΜΕΡΟΣ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητή συναδέλφισσα,  

Το ερωτηματολόγιο που κρατάς έχει σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς 

αξιολογείς το Εκπαιδευτικό Υλικό που έχει φτιαχτεί σύμφωνα με τις αρχές της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και που προορίζεται για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας στο μάθημα της 

Ιστορίας.  

 

Οι απόψεις σου θα αποτελέσουν μέρος ερευνητικής εργασίας που διεξάγεται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ(e-Learning)» του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Συμπλήρωσε αρχικά τις ερωτήσεις που αφορούν το προφίλ σου.  

Στη συνέχεια απάντησε και στις οχτώ (8) ερωτήσεις που ακολουθούν γράφοντας την απάντησή 

σου στο αντίστοιχο πεδίο.  

Απάντησε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια και ακρίβεια μπορείς. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.  

 

Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνεργασία. 

Η υπεύθυνη ερευνήτρια  

Φατσή Αθανασία 

Πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Υλικό έχεις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (απαιτείται μια 

εγγραφή στην πλατφόρμα)  

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php?c=OIANAKALYPSEISTWNNEWNXWRWN&

e=1 

  

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php?c=OIANAKALYPSEISTWNNEWNXWRWN&e=1
http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php?c=OIANAKALYPSEISTWNNEWNXWRWN&e=1
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1-4   5-10   11-16   17-20   > 20 

 

Πόσο εξοικειωμένος είσαι με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ); 

1  2  3   4  5 

Το 1 αντιστοιχεί στο ΚΑΘΟΛΟΥ και το 5 στο ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Πόσο συχνά εφαρμόζεις τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 

διδασκαλία σου; 

1  2  3   4  5 

Το 1 αντιστοιχεί στο ΚΑΘΟΛΟΥ και το 5 στο ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Έχεις συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια για την εφαρμογή Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και  

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία;  

ΝΑΙ  ΟΧΙ    

Έχεις συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση;  

ΝΑΙ  ΟΧΙ    

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(Συμπλήρωσε την απάντηση στο αντίστοιχο πεδίο) 

1. Σου άρεσε ο τρόπος παρουσίασης του Εκπαιδευτικού Υλικού που μελέτησες;  

Δικαιολόγησε την απάντησή σου σε κάθε περίπτωση. 

 

 

2. Πόσο εύκολη ήταν η χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού που μελέτησες;  

Δικαιολόγησε την απάντησή σου σε κάθε περίπτωση. 
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3. Πόσο επαρκείς και τεκμηριωμένες σου φάνηκαν οι ιστορικές πληροφορίες που 

παρατέθηκαν στο Εκπαιδευτικό Υλικό που μελέτησες. 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

 

 

 

 

4. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται Εκπαιδευτικό Υλικό στους ειδικούς σκοπούς του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο, 

σύμφωνα με τη με αριθμ. (119511/Δ2/11-9-2020 (ΦΕΚ 3971/Β/17-9-2020) 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, τους επιμέρους στόχους του οποίου μπορείς 

να διαβάσεις παρακάτω; 

Επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας της Ιστορίας στο Λύκειο είναι:  

• Να γνωρίσουν την ελληνική και παγκόσμια ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα και 

να κατανοήσουν τον βαθμό σύνδεσης της ιστορικής πορείας του ελληνισμού με τις 

εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου. 

• Να γνωρίσουν διαστάσεις του ιστορικού γίγνεσθαι που δεν παρουσιάστηκαν ή 

μελετήθηκαν στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο. 

• Να γνωρίσουν τους διάφορους πολιτισμούς, να εθιστούν στη διαδικασία 

προσδιορισμού και μελέτης των σχέσεων μεταξύ των λαών, να εκτιμήσουν τη 

συνεισφορά αυτών (των λαών) στον παγκόσμιο πολιτισμό. 

• Να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων για τη 

βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή σχετικών με διαστάσεις της ιστορικής 

πραγματικότητας που δεν διδάχτηκαν στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

• Να εμβαθύνουν στα γεγονότα  και να κατανοήσουν την πολυμορφία και τη διαπλοκή 

των αιτιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. 

• Να βελτιώσουν γνωστικές ικανότητες που αποκτήθηκαν στην εννιάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση.  
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• Να συνδέουν και να συσχετίζουν με τρόπο τεκμηριωμένο γεγονότα, περιόδους, ιδέες 

διαφόρων εποχών και τόπων. 

• Να συνθέτουν και να παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και διεξοδικό ιστορικά 

θέματα. 

• Να αναλύουν λογικά πληροφορίες και να τις αξιοποιούν για τη βαθύτερη κατανόηση 

του ιστορικού παρελθόντος. 

• Να κατανοήσουν ότι η Ιστορία είναι ανακατασκευή του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε 

πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία. 

• Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών ανάλογα με το είδος τους και 

την εποχή στην οποία αναφέρονται. 

• Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των 

διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και ερμηνεύονται τα ιστορικά 

φαινόμενα από τους ιστορικούς. 

• Να συλλαμβάνουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, σε κάθε εξεταζόμενη περίοδο, 

ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας, και να 

κατανοήσουν την επίδραση και τον αλληλοκαθορισμό τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν την ατομική και συλλογική ευθύνη του ανθρώπου για τη 

δημοκρατική λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας και την πρόοδο του πολιτισμού. 

• Να αναπτύξουν θετική στάση για τη συμμετοχή τους στο ιστορικό γίγνεσθαι. 

 

 

 

 

 

5. Θα χρησιμοποιούσες το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Υλικό στην εκπαιδευτική 

πράξη είτε συμπληρωματικά στη διδασκαλία, είτε αυτόνομα; Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. 
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6. Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι τα τρία πιο δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού 

Υλικού;  

 

 

 

7. Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι τα τρία πιο αδύνατα σημεία του Εκπαιδευτικού 

Υλικού;  

 

 

 

8. Γράψε έως τρεις προτάσεις που κατά τη γνώμη σου θα βελτίωναν το Εκπαιδευτικό 

Υλικό. 

 

 

 

 

Έλεγξε αν απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις 

Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου! 
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Ερωτηματολόγιο μαθητών 

Ερωτηματολόγιο  

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ (Σημείωσε με √ ή συμπλήρωσε την απάντηση) 

Φύλο:  Αγόρι   Κορίτσι 

Ηλικία:  ……. ετών 

Σχολική επίδοση στο μάθημα της Ιστορίας την προηγούμενη σχολική χρονιά: 

‹10    

10-12  

13-15  

16-17  

18-20 

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών:  

Κακή   Μέτρια  Καλή   Πολύ καλή   Άριστη 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια,  

Το ερωτηματολόγιο που κρατάς έχει σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς αξιολογείς 

το Εκπαιδευτικό Υλικό που προορίζεται για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας στο μάθημα της 

Ιστορίας.  

Συμπλήρωσε αρχικά τις ερωτήσεις που αφορούν το προφίλ σου.  

Στη συνέχεια απάντησε και στις δεκαοχτώ (18) ερωτήσεις που ακολουθούν σημειώνοντας με √, 

κύκλωσε ή γράψε την απάντησή σου, όπου είναι απαραίτητο. Απάντησε με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.  

Πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Υλικό έχεις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (απαιτείται μια 

εγγραφή στην πλατφόρμα)  

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php?c=OIANAKALYPSEISTWNNEWNXWRWN&e=1 

  

 

 

 

 

 

     

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/main/auth/inscription.php?c=OIANAKALYPSEISTWNNEWNXWRWN&e=1
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(Κύκλωσε ή/και συμπλήρωσε την απάντηση) 

1. Νομίζεις ότι το μάθημα της Ιστορίας έγινε πιο ενδιαφέρον με τη χρήση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

 

 

2. Τι νομίζεις ότι σου προσφέρει το Εκπαιδευτικό Υλικό; (Μπορείς να κυκλώσεις 

περισσότερες από μία απαντήσεις)  

1) Μου προσφέρει γνώσεις.  

2) Καλλιεργεί τη φαντασία μου.  

3) Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα μου.  

4) Αναπτύσσει την κριτική μου σκέψη. 

5) Μου δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με τους συμμαθητές. 

6) Με φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. 

7) Μου δίνει την ευκαιρία να προβληματιστώ.  

8) Κάτι άλλο; Τι; ……………………………………………………………………… 

 

3. Γράψε μία λέξη ή φράση που χαρακτηρίζει τον τρόπο που αισθάνθηκες από την 

προσέγγιση του μαθήματος μέσα από τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού. 

 

 

4. Πόσο εύκολο ήταν να χειριστείς το Εκπαιδευτικό Υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα; 

 

 

5. Χρειάστηκες καθοδήγηση από άλλους; Αν ναι, ποιος σε βοήθησε;  
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6. Κατανόησες με ευκολία ή δυσκολία το Εκπαιδευτικό Υλικό;  

 

 

 

 

7. Από την επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού σου φάνηκαν ενδιαφέροντα: 

1. Οι διαφάνειες που περιέχουν ιστορική αφήγηση.    Ναι / Όχι  

(κύκλωσε την απάντηση που θέλεις και εξήγησε γιατί) 

 

 

 

2. Οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες / ασκήσεις.  Ναι / Όχι  

(κύκλωσε την απάντηση που θέλεις και εξήγησε γιατί) 

 

 

 

3. Τα βίντεο.         Ναι / Όχι  

(κύκλωσε την απάντηση που θέλεις και εξήγησε γιατί) 

 

 

 

4. Τα παιχνίδια.        Ναι / Όχι  

(κύκλωσε την απάντηση που θέλεις και εξήγησε γιατί) 

 

 

 

8. Τι σου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον στο Εκπαιδευτικό Υλικό; 

 

 

 

9. Σε βοήθησε το Εκπαιδευτικό Υλικό να κατανοήσεις καλύτερα τις ιστορικές έννοιες; Για 

ποιον λόγο νομίζεις ότι συνέβη αυτό; 
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10. Θεωρείς ότι η παρουσίαση του ιστορικού υλικού μέσα στην τάξη χωρίς το 

Εκπαιδευτικό Υλικό είναι αρκετή για να κατανοήσεις τις ιστορικές έννοιες; Για ποιον 

λόγο; 

 

 

 

 

11. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα να γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; Για ποιον λόγο;  

 

 

12. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα να γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με τη 

χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού στο σπίτι; Για ποιον λόγο;  

 

 

13. Θεωρείς ότι είναι καλύτερα να συνδυαστεί η διδασκαλία των ιστορικών εννοιών με τη 

χρήση εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικού Υλικού και διά ζώσης διδασκαλίας; Για ποιον 

λόγο;  

 

 

 

14. Θα ήθελες να χρησιμοποιείς αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Υλικό και για τη διδασκαλία 

άλλων μαθημάτων; Αν ναι, για ποια μαθήματα;  

 

 

 

15. Αν απάντησες Ναι (στην ερώτηση 15) για ποιο λόγο θα ήθελες να χρησιμοποιείς 

ανάλογο Εκπαιδευτικό Υλικό και για άλλα μαθήματα; 
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16. Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σου, τα τρία δυνατά σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού; 

 

 

17. Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σου, τα τρία πιο αδύναμα σημεία του Εκπαιδευτικού Υλικού, 

που θα άλλαζες; 

 

 

18. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να περιέχει το Εκπαιδευτικό Υλικό; Αν ναι, τι είναι αυτό; 

 

 

 

 

Έλεγξε αν απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις 

Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου! 

 

 

 

 

 

 


