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Πεξίιεςε 
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ βίληεν ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία είλαη φηη νη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαη παξακέλνπλ παζεηηθνί ζεαηέο. Σν αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν 

κέζσ ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρεη ζηε ξνή ηνπ βίληεν 

θαίλεηαη λα κπνξεί ηνπο ελεξγνπνηήζεη, λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή 

ηνπο θαη λα επηθέξεη ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Παξά ηε ζρεηηθά δηαδεδνκέλε 

ρξήζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ ππάξρνπλ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ δεκηνπξγψλ, αιιά θαη θαηαλαισηψλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν. ηελ παξνχζα έξεπλα, δεηήζακε αξρηθά απφ 

κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ αιιειεπηδξαζηηθά βίληεν κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ζπλεληεχμεσλ 

αμηνινγήζακε ηε δηεξγαζία δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ην απνηέιεζκά ηνπο, αιιά θαη λα 

«θαηαλαιψζνπλ» αιιειεπηδξαζηηθά βίληεν αμηνινγψληαο ηα καζεζηαθά ηνπο 

απνηειέζκαηα. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηήξημαλ φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν κπνξεί λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, φηη έρεη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ ραξαθηήξα θαη φηη νη 

δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ εζηίαζε ηνπ ρξήζηε ζηα 

ζεκεία πνπ επηζπκνχλ. Σαπηφρξνλα φκσο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ζεσξείηαη κηα λέα, εχθνιε θαη πξνζβάζηκε κνξθή 

παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ φηη ε 

νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή ηνπ αμηνπνίεζε είλαη θάζε άιιν παξά απηνλφεηε 

αλαθέξνληαο ζεηξά πξνβιεκάησλ. Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο, ηα 

γλσζηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηεζη επίδνζεο δελ 

είλαη ηφζν ελζαξξπληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, 

παξφιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ θαη πάιη ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν σο εξγαιείν 

κάζεζεο, φπσο θάλεθε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: βίληεν, αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν, εθπαίδεπζε, πνιπκεζηθή κάζεζε  
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Abstract 
One of the biggest disadvantages of educational videos is that students are not able to 

interact with their content and remain passive viewers. Interactive video through the 

multiple ways of interaction seems to be able to activate, stimulate interest and 

attention and bring positive learning outcomes. Despite their relatively widespread use 

in recent years, there are no surveys on teacher attitudes from the perspective of both 

creators and interactive video users. In the present study, we asked future teachers to 

create interactive videos within a specific framework of learning goals, and then 

through interviews we evaluated their creation process and outcome, and also 

consumed interactive videos evaluating their learning outcomes. Participants argued 

that interactive video can have satisfactory learning outcomes, that it is highly 

constructive, and that teachers can control and direct the user's focus to the points they 

want. At the same time, however, despite the fact that interactive video is considered a 

new, easy and accessible form of educational content production, participants have 

shown that its essential educational exploitation is far from self-explanatory, 

indicating a series of problems. As far as the second part of the survey is concerned, 

the cognitive results generated by the pre and post-test analysis are not encouraging 

enough for the effectiveness of the interactive video, although the participants once 

again indicated the positive references of bibliography to interactive video as a 

learning tool, as shown by the interviews that took place. 

 

Keywords: video, interactive video, multimedia learning, video-based learning 
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1. Δηζαγσγή 
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε έκθαζε ζε πην θηιφδνμνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ απνκλεκφλεπζε γεγνλφησλ θαη δεμηνηήησλ δελ 

θαίλεηαη λα επαξθνχλ ζηελ αλαδπφκελε παγθφζκηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Αληίζεηα, 

νη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ην είδνο ηεο επέιηθηεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη σο ζεκέιην γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απφδνζε ζηηο ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίεο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνιιψλ ρξφλσλ νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ έρνπλ αθφκε βξεη ηξφπνπο ψζηε λα παξέρνπλ πινπζηφηεξε θαη βαζχηεξε κάζεζε. 

Αλ θαη πνιινί έρνπλ ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ ηερλνινγία, ε νπνία έρεη 

εηζβάιεη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο-  θπζηθφ 

αθφινπζν είλαη ε κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε λα µελ έρνπλ κείλεη αλεπεξέαζηεο- ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρνιείν κέρξη ζήκεξα έρεη κάιινλ 

απνηχρεη. Κη απηφ γηαηί κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ζρεδηάζεη θαλείο 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμάζθεζεο ζε δεμηφηεηεο, αιιά πνιχ 

πην δχζθνιν λα δεκηνπξγήζεη πινχζηεο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε βαζηά κάζεζε.  

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε βίληεν. Παξφιν 

πνπ απηφο ν ηχπνο δηδαζθαιίαο δελ είλαη θαηλνχξγηνο, κε ηελ εκθάληζε ηνπ  

YouTube- πξηλ απφ 8 ρξφληα- επαλήιζε ζην πξνζθήλην θαη έγηλε ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο. Τπνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξεο απφ έμη δηζεθαηνκκχξηα ψξεο βίληεν 

παξαθνινπζνχληαη κεληαίσο, θαη πεξηζζφηεξε απφ κία ψξα αληηζηνηρεί ζε θάζε 

άλζξσπν. Ωζηφζν, αθξηβψο φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο θαηλνηνκίεο, ην βίληεν έρεη 

αθφκε δξφκν λα δηαλχζεη ψζηε λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ δηδαθηηθφ κέζν ζηα ρέξηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ εμήο θπξίσο ιφγν: ε παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν είλαη κηα 

παζεηηθή δηαδηθαζία, ζε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πνπ απαηηεί ελεξγή 

ζπκκεηνρή. Αθφκε θαη αλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, δελ ππάξρεη έλαο απιφο 

ηξφπνο ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα απνζπάζεη κεκνλσκέλεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζε έλα βίληεν ή λα ηνπο δψζεη αλαηξνθνδφηεζε κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Δλ νιίγνηο, ε δπλακηθή ηνπ βίληεν είλαη κεγάιε. Αιιά αλ δελ βξεζνχλ ηξφπνη 

γηα λα κεηαζρεκαηηζηεί ε παξαθνινχζεζε ελφο βίληεν ζε κηα πινχζηα εκπεηξία 

κάζεζεο, θαη λα ελζσκαησζεί ην βίληεν νπζηαζηηθά ζηε ξνπηίλα ηεο δηδαζθαιίαο 
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ζηελ ηάμε, ε δπλακηθή ηνπ είλαη δχζθνιν λα αλαδεηρζεί. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνλ 

εξεπλεηή Bernard Robin (2008) δελ είλαη ε ηερλνινγία ζηελ νπνία πξέπεη λα 

εζηηάζνπκε αιιά ζην «…πψο ε ηερλνινγία ζα βγάιεη ηα θαιχηεξα ηφζν απφ ηνπο 

καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα πεηχρνπλ έλα αλψηεξν επίπεδν 

κάζεζεο» (ElAmir, 2012). Σε ιχζε ζε απηφ ην δήηεκα επηρεηξεί λα δψζεη ε αλάπηπμε 

ελφο λένπ- κε γξακκηθνχ ηχπνπ- βίληεν, ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, ην νπνίν 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα αλαιάβεη δξάζε θαη θαίλεηαη φηη κπνξεί λα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε ζην εγγχο κέιινλ. Απηφλ αθξηβψο 

ηνλ ηχπν βίληεν πξαγκαηεχεηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία, ε νπνία δηαξζξψλεηαη σο 

εμήο:  

Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ πνιπκεζηθή 

κάζεζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε κάζεζε κε ηε ρξήζε βίληεν, ηελ έληαμε ηνπ βίληεν- 

αιιειεπηδξαζηηθνχ θαη κε- ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη απηή. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ε ηαπηφηεηα θαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο έξεπλαο κε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

Αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ησλ δχν 

εξεπλψλ, κε εθηελή ζρνιηαζκφ ηνπο. Με ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ, 

επηρεηξείηαη κία ζπλζεηηθή απνηίκεζε ησλ ηειηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη δηαπηζηψζεσλ. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ πεξηνξηζηηθά ζηελ εθαξκνγή 

ηεο έξεπλαο θαη θάπνηεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο γηα ην κέιινλ ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε 

βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (εξσηεκαηνιφγην, ηεζη επίδνζεο), θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο έξεπλαο 

θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο κε ηηο νπνίεο νινθιεξψζεθε ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηεο έξεπλαο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη απηφο ν λένο 

ηχπνο βίληεν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη επηδηψθεη αθφκε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ -κάιινλ ειιηπή- κέρξη ζήκεξα δηεξεχλεζε ηνπ.  
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1.1.Πνιπκεζηθή Μάζεζε (Multimedia learning) 

Πεξλψληαο ζην ρψξν ησλ πνιπκέζσλ θαη ζπλδένληάο ηνλ κε ηελ εθπαίδεπζε 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί κία αξθεηά ειθπζηηθή θη ελδηαθέξνπζα κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία εληζρχεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ. ηε 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο νξηζκψλ γηα ηνλ φξν «πνιπκέζα»: 

 

- Δίλαη ε παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ, βίληεν θαη ήρνπ (Najjar, 1996). 

- Δίλαη ε ρξήζε πνιιαπιψλ κνξθψλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ζε κηα παξνπζίαζε 

(Schwartz & Beichner, 1999).  

- Δίλαη έλα πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή ην φπνην πεξηέρεη θείκελν καδί κε έλα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα εμήο: ήρν, κνπζηθή, βίληεν, θσηνγξαθίεο, γξαθηθά, θηλνχκελε 

εηθφλα (Maddux et al, 2001). 

- Δίλαη ε παξνπζίαζε πιηθνχ κε ηε κνξθή ιέμεσλ (γξαπηψλ ή αθήγεζεο) θαη 

εηθφλσλ πνπ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθέο (ράξηεο, εηθνλνγξαθήζεηο, δηαγξάκκαηα, 

θσηνγξαθίεο) ή δπλακηθέο (θηλνχκελα ζρέδηα, βίληεν) (Mayer, 2001). 

- ε επίπεδν ηερλνινγίαο ζεκαίλεη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ γηα ηελ κεηάδνζε 

ελφο κελχκαηνο (ππνινγηζηέο, νζφλεο), ζε επίπεδν κνξθψλ παξνπζίαζεο είλαη ε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ παξνπζίαζεο φπσο θείκελα θαη εηθφλεο, ελψ ζε 

επίπεδν αηζζήζεσλ είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ νξγάλσλ, φπσο ηα 

κάηηα θαη ηα απηηά (Schnotz, 2005). 

Αξρηθά, ινηπφλ, ν φξνο ππνλννχζε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε πνιιαπιψλ ζπζθεπψλ 

(κέζσλ), γηα λα πεξηγξάςεη π.ρ. µηα καγλεηνθσλεκέλε νκηιία ζε ζπλδπαζκφ µε 

ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε εηθφλσλ (slide presentation). Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία 

παξφια απηά, έρνπλ ζπλδπάζεη απηά ηα κέζα ψζηε ε πιεξνθνξία πνπ παιαηφηεξα 

πξνεξρφηαλ απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο λα έξρεηαη ηψξα ελνπνηεµέλε ζε µηα ζπζθεπή. 

ηελ πην γεληθή ηνπ έλλνηα, ν φξνο πνιπµέζα αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα κέζα παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ. Ωο κέζα 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ ελλννχκε ην θείκελν, ηνλ ήρν, ηελ εηθφλα (ζηαηηθή ή 

θηλνχµελε) θαη ην βίληεν, δειαδή ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

παξνπζηάζνπκε µηα πιεξνθνξία. 

Τη είλαη όκσο ε κάζεζε κε πνιπκέζα; Απφ ςπρνινγηθήο άπνςεο, ε βάζε ηεο 

πνιπκεζηθήο κάζεζεο είλαη ε ηαπηφρξνλε θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ. Απηφ 
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δελ απαηηεί απαξαίηεηα ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, αιιά είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε 

έληππσλ βηβιίσλ ή καπξνπίλαθα αληί γηα νζφλε ππνινγηζηή θαη αλζξψπηλε θσλή 

αληί γηα ερνγξαθεκέλε. Καηά ζπλέπεηα ε πνιπκεζηθή κάζεζε δελ είλαη έλα 

ζχγρξνλν θαηλφκελν. Αληίζεηα, αθνινπζεί καθξά παξάδνζε, αθνχ ν Κνκέληνο ήηαλ 

ν πξψηνο πνπ επηζήκαλε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο εηθφλσλ ζηα θείκελα ζην 

έξγν ηνπ Orbis Sensualium Pictus, πνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1658. Ζ 

πνιπκεζηθή κάζεζε κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα 

αθνχζνπλ κηα δηάιεμε ζπλνδεπφκελε απφ εηθφλεο, λα δηαβάζνπλ έλα βηβιίν κε 

εηθφλεο ή έλα εηθνλνγξαθεκέλν θείκελν ζην δηαδίθηπν ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή. 

Όιεο νη πεξηπηψζεηο απηέο απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνιπκεζηθήο κάζεζεο 

(Schnotz, 2005). Ζ πνιπκεζηθή κάζεζε, κε άιια ιφγηα, ιακβάλεη ρψξα φηαλ νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνξθψλ πιεξνθνξίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εηθνληθέο θαη ιεθηηθέο, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηε γλψζε (Mayer & Sims, 

1994). Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν, έρεη γίλεη 

επξέσο δηαδεδνκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα. ε απηφ έρνπλ ζπκβάιεη ηφζν ε εμέιημε 

πνπ έρεη ζεκεησζεί ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ, φζν θαη ε εκθάληζε 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ σο έλα εχρξεζην γηα ηελ δηαλνκή πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε κέζν. 

Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ηα πνιπµέζα δηαζέηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επλννχλ ηε κάζεζε. Οη ηζρπξηζκνί απηνί πνηθίινπλ, εζηηάδνληαο 

ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην φηη ηα πνιπµεζηθά ζπζηήκαηα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ην ρξφλν κάζεζεο ή φηη απμάλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Tardieu & Gyselinck (2003) 

ράξε ζηα πνιπµεζηθά ζπζηήκαηα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη πνιχ 

πην επέιηθηε, πινχζηα θαη εμαηνκηθεπκέλε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπµέζσλ 

νθείιεηαη, ζχκθσλα µε ηνπο Moore et al (1996): α) ζηε ζεσξία ηεο δηπιήο 

θσδηθνπνίεζεο, ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ, β) ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη ζην καζεηή λα ειέγμεη ην ξπζκφ ηεο κάζεζήο ηνπ, γ) ζηελ 

αιιειεπίδξαζε µε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δ) ζην φηη ην πνιπµεζηθφ πιηθφ είλαη 

ζπλήζσο επέιηθην θαη πινπζηφηεξν ζε πεξηερφκελν θαη κνξθέο παξνπζίαζεο, ε) ζην 

φηη ηα πνιπµέζα ελζαξξχλνπλ ηελ νµαδνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εληζρχνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ ιφγσ ησλ εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε, 

ε εμαηνµίθεπζε, θ.α. 
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1.1.1.Ο ξφινο ηεο γλσζηηθήο έξεπλαο ζηελ πνιπκεζηθή κάζεζε 

Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη, 

καζαίλεη, ζθέθηεηαη θαη ζπκάηαη πιεξνθνξίεο. Ζ πεξηνρή θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

πεξηνρψλ έξεπλαο, εμεηάδνληαο εξσηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο, 

ηεο πξνζνρήο, ηεο αληίιεςεο, ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δλδηαθέξεηαη θαηά βάζε γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην 

λνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αθνχ ε κάζεζε εθιακβάλεηαη σο κηα αιιαγή ηεο γλψζεο 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλε κέζα ζηε κλήκε ηνπ. Ζ πξνγελέζηεξε γλψζε, νη 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη νη κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία δφκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ καζεηή. ηφρνο, επνκέλσο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε γλσζηηθή ςπρνινγία δελ είλαη 

ε παξνρή κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, αιιά ε παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη (Mayer & Moreno, 2003). Δπηδηψθεηαη, 

δειαδή, ν εθπαηδεπφκελνο λα κε ζπκάηαη απιά θαη λα αλαπαξάγεη πιεξνθνξίεο αιιά 

λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο θαηαλνεί, λα ηηο εξκελεχεη θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ θαηαλφεζε, δειαδή, ιακβάλεη ρψξα φηαλ ν 

εθπαηδεπφκελνο θαηαζθεπάδεη λφεκα απφ ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο.  

1.1.2.Γλσζηηθή Θεσξία ηεο Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο (Cognitive Theory of Multimedia 

Learning) 

Ο ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη ιφγνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε νπζηαζηηθφηεξεο θαη 

βαζχηεξεο κάζεζεο (meaningful and deep learning) ζπγθξηηηθά κε ηελ κνλνδηάζηαηε 

πιεξνθνξία. Απηή είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο ηεο πνιπκεζηθήο 

κάζεζεο. Ωζηφζν, ν ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη ιφγνπ δελ εμαζθαιίδεη απηφκαηα 

θαιχηεξε κάζεζε γηα απηφ θαη δελ είλαη φια ηα πνιπκέζα εμίζνπ απνηειεζκαηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Mayer, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ 

είλαη ην κήλπκα λα ζρεδηαζηεί κε βάζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ.  

(Mayer, 2014). 

Δπεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηεο Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο ηνπ Paivio (1988) θαη ηε 

ζεσξία ηνπ Baddeley (1998) γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε, o Mayer (2002) αλέπηπμε ηε 

Γλσζηηθή Θεσξία γηα ηε Μάζεζε κε Πνιπκέζα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εηθφλεο 

θαη νη ιέμεηο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, θζάλνπλ ζην άηνκν κέζα απφ ηα αηζζεηήξηα 
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φξγαλα ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο. Ζ ζεσξία ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο (CTML) 

βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηξεηο ππνζέζεηο:  

i. ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ αλζξψπνπ, ν ηξφπνο δειαδή κε 

ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δέρνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνπλ 

πιεξνθνξίεο  γίλεηαη κε ηε ρξήζε δχν αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ην νπηηθφ θαη 

ην ιεθηηθφ (Θεσξία Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο). Γηα παξάδεηγκα, ηα θηλνχκελα 

ζρέδηα επεμεξγάδνληαη ζην νπηηθφ/εηθνληθφ θαλάιη, ελψ ηα ιφγηα (π.ρ. ε 

αθήγεζε) επεμεξγάδνληαη απφ ην αθνπζηηθφ/ιεθηηθφ (Mayer, 2002). Όηαλ ν 

εθπαηδεπφκελνο παξαθνινπζεί κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο θαη ζηα δχν θαλάιηα κε απνηέιεζκα απηέο λα απνζεθεχνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε καθξνρξφληα κλήκε κε ηξφπν πνπ λα αλαθαιείηαη 

επθνιφηεξα (Reed, 2006). Ζ απνηειεζκαηηθή κάζεζε απαηηεί γλσζηηθή 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη ζηα δχν θαλάιηα (ππόζεζε δηπινύ θαλαιηνύ) 

ii. ε κλήκε ηνπ αλζξψπνπ έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο, φπσο 

επίζεο θαη ηα δχν θαλάιηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδνπλ 

πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα γηα επεμεξγαζία ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (ζεσξία 

γλσζηηθνχ θνξηίνπ), δελ κπνξνχλ δειαδή λα επεμεξγαζηνχλ απεξηφξηζην 

φγθν πιεξνθνξηψλ (ππόζεζε πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθόηεηαο) (Clark & 

Mayer, 2016). Παξφιν πνπ θάζε θαλάιη έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα, ε 

ρξήζε θαη ησλ δχν θαλαιηψλ, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ γλσζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ- ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο κε 

άιια ιφγηα απμάλεηαη- παξφια απηά είλαη πηζαλφ θαη ηα δχν θαλάιηα λα 

ππεξθνξησζνχλ απφ πςειφ γλσζηηθφ θνξηίν. Γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο 

κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα αθνκνηψζεη κφλν κηα πξφηαζε απφ νιφθιεξε ηελ 

αθήγεζε ή δέθα δεπηεξφιεπηα θηλνχκελεο εηθφλαο ηε θνξά (Mayer, 2003) Ζ 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ απνθπγή ππεξθφξησζεο θαη ησλ δχν θαλαιηψλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί ε κάζεζε  (Mayer & Moreno, 2003). 

iii. εθηφο απφ ηηο δχν βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κλήκεο εξγαζίαο, ε Γλσζηηθή Θεσξία ηεο 

Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο ππνγξακκίδεη ηνλ ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη ε «νπζηαζηηθή κάζεζε» (Mayer & Moreno, 2003). Γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηείηαη ε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε 

ηξείο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ είζνδν ησλ αηζζεηεξηαθψλ 
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εξεζηζκάησλ ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν: α) ζηελ επηινγή ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πιεξνθνξίαο β) ζηελ νξγάλσζε ησλ ιεθηηθψλ θαη νπηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε δχν αλαπαξαζηάζεηο  κε ζπλνρή, γ) ζηελ νινθιήξσζε φπνπ νη 

εηζεξρφκελεο ζηελ κλήκε νπηηθέο θαη ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ελζσκαηψλνληαη ζε κία θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξνγελέζηεξε γλψζε πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη ν καζεηήο ζηελ καθξφρξνλε κλήκε ηνπ (Clark &Mayer, 

2016). Σν ζεκαληηθφ, ζχκθσλα µε ηνλ Mayer (2001), είλαη φηη ν 

εθπαηδεπκέλνο δελ θαηαζθεπάδεη δχν ρσξηζηέο αλαπαξαζηάζεηο αιιά µηα 

νινθιεξσκέλε, φπνπ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο κηαο θαζψο θαη νη κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο απεηθνλίδνληαη κέζα ζηελ άιιε. Μεηά ηε δφκεζε ηεο λέαο 

γλψζεο ζηελ ελεξγφ κλήκε απηή απνζεθεχεηαη ζηε καθξφρξνλε κλήκε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρεη ζηε δφκεζε θαη επεμεξγαζία ηεο λέαο πιεξνθνξίαο 

σο πξνυπάξρνπζα γλψζε (Mayer, 2001∙ Sorden, 2005). Γίλεηαη επνκέλσο, 

θαλεξφ, φηη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα θαλάιηα επεμεξγαζίαο 

(ππόζεζε ελεξγεηηθήο επεμεξγαζίαο) (Clark &Mayer, 2016). Απηή ε άπνςε 

έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε κηα ζπλεζηζκέλε ζεψξεζε ησλ αλζξψπσλ σο 

παζεηηθψλ δεθηψλ, πνπ κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε κλήκε ηνπο (Mayer, 2002). 

Ζ δεκηνπξγία, ινηπφλ, πνιπκεζηθψλ κελπκάησλ ζηεξηδφκελσλ ζηηο ηξεηο 

ππνζέζεηο ηεο Γλσζηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε κε Πνιπκέζα απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηεο επηηπρνχο κάζεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ην κνληέιν ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο: 

 

Δηθόλα 1: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο Γλσζηηθήο Θεσξίαο γηα ηελ Πνιπκεζηθή Μάζεζε 

(Mayer, 2014) 
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ηελ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά πψο νη νπηηθά θαη ιεθηηθά 

παξνπζηαζκέλεο πιεξνθνξίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ κλήκε εξγαζίαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. ην επάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο 

εηθφλαο κηα ιεθηηθή πιεξνθνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα πξνθνξηθή αθήγεζε 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Μέζα ζηελ κλήκε εξγαζίαο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαηαζθεπάδεη κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ιεθηηθά 

παξνπζηαζκέλε πιεξνθνξία. Ζ γλσζηηθή δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ κηα 

εμσηεξηθή ζε κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ιεθηηθνχ πιηθνχ νλνκάδεηαη 

νηθνδφκεζε κηα ιεθηηθήο αλαπαξάζηαζεο (ιεθηηθή θσδηθνπνίεζε). ην θάησ 

αξηζηεξά κέξνο ηεο εηθφλαο, κηα νπηηθή πιεξνθνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα 

θηλνχκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Μέζα ζηελ κλήκε εξγαζίαο ν 

εθπαηδεπφκελνο θαηαζθεπάδεη κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ νπηηθά 

παξνπζηαζκέλε πιεξνθνξία. Ζ γλσζηηθή δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ κηα 

εμσηεξηθή ζε κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ιεθηηθνχ πιηθνχ νλνκάδεηαη 

νηθνδφκεζε κηα νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο (νπηηθή θσδηθνπνίεζε) θαη ζπκβνιίδεηαη κε 

ην δεχηεξν βέινο. Σν ηξίην βέινο ππνδειψλεη ηελ θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δχν λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνδφκεζε 

ζπλδέζεσλ ζπλεπάγεηαη φηη κηα πξνθνξηθή δήισζε φπσο «ην δηάθξαγκα θηλείηαη 

πξνο ηα θάησ θάλνληαο πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηνπο πλεχκνλεο» είλαη αλάινγε κε κηα 

θηλνχκελε εηθφλα πνπ δείρλεη ην δηάθξαγκα λα θηλείηαη πξνο ηα θάησ δεκηνπξγψληαο 

έηζη πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηνπο πλεχκνλεο (Mayer & Sims, 1994). 

1.1.3.Μνληέια επεμεξγαζίαο νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

α)Σν νινθιεξσµέλν µνληέιν θαηαλόεζεο θεηµέλσλ θαη εηθόλαο (integrated 

comprehension of text and pictures) ηνπ Schnotz (2005)   

Σν κνληέιν απηφ πξαγκαηεχεηαη δχν κνξθέο αλαπαξαζηάζεσλ, ηελ πεξηγξαθηθή θαη 

ηελ απεηθνληζηηθή. Ζ πεξηγξαθηθή αλαπαξάζηαζε απνηειείηαη απφ ζχκβνια ηα νπνία 

δελ παξνπζηάδνπλ θακία νκνηφηεηα κε απηφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Σν λφεκα κηαο 

ιέμεο είλαη απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο. Ζ απεηθνληζηηθή αλαπαξάζηαζε απνηειείηαη 

απφ εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρήκαηα, ράξηεο, δσγξαθηέο, αιιά θαη κηληαηνχξεο ή 

κνληέια. Όια απηά παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα κε απηά ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Κάζε 

κνξθή αλαπαξάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν. Ζ πεξηγξαθηθή είλαη 

πην ηζρπξή ζηελ έθθξαζε αθεξεκέλεο έλλνηαο, ελψ ε απεηθνληζηηθή παξέρεη ηελ 

πιεξνθνξία νινθιεξσκέλε. Όηαλ ν καζεηεπφκελνο επεμεξγάδεηαη έλα θείκελν (ην 
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δηαβάδεη ή ην αθνχεη), θαηαζθεπάδεη ηξία είδε λνεξψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Αξρηθά 

θαηαζθεπάδεη κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο απφ ηελ επηθαλεηαθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ. 

Γελ εκπεξηέρεη λνήκαηα, αιιά είλαη κηα επαλάιεςε απηνχ πνπ έρεη δεη ή αθνχζεη. 

Έπεηηα θαηαζθεπάδεη κηα πξνηαζηαθή αλαπαξάζηαζε πνπ πεξηέρεη ηηο ηδέεο πνπ 

εθθξάδνληαη ζην θείκελν. Σέινο, θαηαζθεπάδεη έλα λνεξφ κνληέιν ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηελ επεμεξγαζία κηαο εηθφλαο, θαηαζθεπάδνληαη θαη πάιη λνεξέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Αξρηθά δεκηνπξγεί κηα αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε π.ρ. έλα είδσιν 

ηεο εηθφλαο πνπ βιέπεη θαη έπεηηα θαηαζθεπάδεη ην λνεξφ κνληέιν ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εηθφλαο. 

β) Σν κνληέιν πνπ πξνθύπηεη από ηε γλσζηηθή ζεσξία γηα ηελ πνιπµεζηθή 

µάζεζε (cognitive theory of multimedia learning) ηνπ Mayer (2001) 

Σν Οινθιεξσκέλν Μνληέιν γηα ηελ Καηαλφεζε Κεηκέλνπ θαη Δηθφλαο (Integrated 

Model of Text and Picture Comprehension ITPC) θαη ε Γλσζηηθή Θεσξία ηεο 

Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο (Cognitive Theory of Multimedia Learning CTML) 

παξνπζηάδνπλ κηα βαζηθή νκνηφηεηα, απνξξίπηνπλ ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κνξθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη πνιιαπιψλ αηζζεηεξηαθψλ δεθηψλ φπνηε είλαη δπλαηφ. Καη νη 

δχν πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζρεδηαζκφο κηαο πνιπκεζηθήο δηδαζθαιίαο 

πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ν άλζξσπνο 

αληηιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα εθηειέζεη ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία. 

1.1.4.H Θεσξία ηνπ Γλσζηηθνχ Φνξηίνπ (Cognitive load) ηνπ Sweller 

Έρνληαο ζην επίθεληξν ηελ πνιπµεζηθή κάζεζε, ζα εζηηάζνπκε ζηα θεληξηθά 

δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ δηεπθφιπλζε απηήο. Γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ, ζα αλαθεξζνχκε ζηε «ζεσξία ηνπ γλσζηηθνχ 

θνξηίνπ» ηνπ John Sweller, ε νπνία βαζίζηεθε ζηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνλίδεη ηνπο έκθπηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θνξηίνπ ηεο εξγαδφµελεο 

κλήκεο θαηά ηε ιήςε πνιιψλ ηαπηφρξνλσλ πιεξνθνξηψλ, εζηηάδνληαο ζηνπο 

ηξφπνπο πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ηα πνιπµεζηθά καζήκαηα, ψζηε λα µελ 

ππεξθνξηψλνπλ ηε κλήκε εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα  ηεο κάζεζεο κε πνιπκέζα είλαη φηη νη 

απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο πνπ πξνθαιεί κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο-κηα θαηάζηαζε 

πνπ νλνκάδνπκε γλσζηηθή ππεξθόξησζε. Απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο 
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ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεδηαζηέο, θαηά ηελ θαηαζθεπή πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βίληεν. Ζ πξνζπάζεηα λα γίλεη ε πιεξνθνξία ειθπζηηθή 

θαη ελδηαθέξνπζα ζέηεη µάιινλ ηεξάζηηεο απαηηήζεηο γηα ηελ δηαρείξηζή ηεο απφ ηνλ 

καζεηή ππεξθνξηψλνληαο ην γλσζηηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη µε αθήλνληαο ηνπ 

πεξηζψξηα απνηειεζκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο (Schnotz et al, 1999). Ο καζεηήο, κε 

άιια ιφγηα, «πλίγεηαη» κέζα ζηνλ ηεξάζηην φγθν νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.   

χκθσλα κε ηε Θεσξία ηνπ Γλσζηηθνχ Φνξηίνπ, πνπ αξρηθά δηαηππψζεθε 

απφ ηνλ Sweller θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1988, 1989, 1994),  ε κλήκε έρεη πνιιέο 

ζπληζηψζεο (εηθφλα). Ζ αηζζεηεξηαθή κλήκε (sensory memory) είλαη παξνδηθή, 

ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Οη πιεξνθνξίεο απφ ηελ αηζζεηεξηαθή 

κλήκε κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ζηε 

κλήκε εξγαζίαο (working memory), ε νπνία έρεη επίζεο πεξηνξηζκέλε 

ρσξεηηθφηεηα. Απηή ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ζηελ καθξνπξόζεζκε κλήκε (long-term memory), ε νπνία έρεη 

ζρεδφλ απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα. Δπεηδή, ινηπφλ, ε κλήκε εξγαζίαο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε, ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη επηιεθηηθφο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο απφ 

ηα αηζζεηήξηα κλήκε ζηηο νπνίεο δίλεη πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, κηα παξαηήξεζε πνπ έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

Δηθόλα 2: Μνληέιν ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο (Brame, 2015) 

Βαζηζκέλε ζε απηφ ην κνληέιν ηεο κλήκεο, ε Θεσξία ηνπ Γλσζηηθνχ 

Φνξηίνπ δείρλεη φηη νπνηαδήπνηε καζεζηαθή εκπεηξία έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο (εηθφλα 
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2). Ζ  πξψηε είλαη ην εγγελέο (intrinsic) θνξηίν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Σν πην ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα πνπ δίλεηαη γηα λα 

ζθηαγξαθεζεί έλα ζέκα κε ρακειφ ελδνγελέο θνξηίν είλαη έλα δεχγνο ιέμεσλ (π.ρ., 

κπιε = Azul), ελψ ε γξακκαηηθή είλαη έλα αληηθείκελν κε πςειφ εγγελέο θνξηίν 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα πνιιά επίπεδα ζπλδεζηκφηεηαο θαη ζρέζεσλ. Σν δεχηεξν 

ζπζηαηηθφ νπνηαζδήπνηε καζεζηαθήο εκπεηξίαο είλαη ην θνξηίν germane, πνπ  είλαη ε 

απαξαίηεηε γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο-π.ρ., λα θάλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο. Ο απψηεξνο ζηφρνο 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ν καζεηήο λα κεηαζρεκαηίζεη ην ππφ κειέηε ζέκα 

ζε έλα ζρήκα απφ πινχζηα ζπλδεδεκέλεο ηδέεο. Ζ ηξίηε ζπληζηψζα κηαο καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο είλαη ην εμσγελέο (extraneous) θνξηίν, ην νπνίν είλαη ε γλσζηηθή 

πξνζπάζεηα πνπ δελ βνεζά ην καζεηή σο πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κάζεζεο. 

πρλά ραξαθηεξίδεηαη σο ην θνξηίν πνπ πξνθχπηεη απφ έλα θαθψο ζρεδηαζκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (π.ρ. ζχγρπζε νδεγηψλ, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο). Σν εγγελέο, 

επνκέλσο, γλσζηηθφ θνξηίν αθνξά ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, ελψ ηα 

άιια δχν ζρεηίδνληαη µε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Sweller et al, 

1998). 

Απηέο νη δηαπηζηψζεηο έρνπλ ζπλέπεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα επηδηψμνπλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ην εμσγελέο γλσζηηθφ θνξηίν θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ην 

εγγελέο γλσζηηθφ θνξηίν ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή εκπεηξηψλ κάζεζεο, 

εηδηθά φηαλ ην πιηθφ έρεη πςειφ εγγελέο θνξηίν. Δπεηδή ε κλήκε εξγαζίαο έρεη 

πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα, θαη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία απφ ηε κλήκε εξγαζίαο πνπ ζα θσδηθνπνηεζεί ζε καθξνπξφζεζκε 

κλήκε, είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζήζνπλ ηε κλήκε εξγαζίαο λα δερηεί, λα επεμεξγαζηεί 

θαη λα ζηείιεη ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε κφλν ηηο πην θξίζηκεο πιεξνθνξίεο 

(Ibrahim et al., 2012). 

Σφζν ε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο ηνπ Sweller φζν θαη ε γλσζηηθή ζεσξία 

ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο ηνπ Μayer απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή 

ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη θαη επέθηαζε γηα ηελ δηαηχπσζε κηαο ζεηξάο αξρψλ 

ζρεδίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο 

πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 
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1.1.5.Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο δηδαθηηθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

Αξρέο εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ κε βάζε ηε ζεσξία ηεο Πνιπκεζηθήο Μάζεζεο 

● Η Πνιπµεζηθή αξρή (multimedia principle): ππνζηεξίδεη φηη κηα πνιπκεζηθή 

εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ εηθφλσλ θαη ιέμεσλ θαη φρη 

ιέμεηο ή εηθφλεο ρσξηζηά. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε πιεξνθνξία 

κεηαθέξεηαη θαη επεμεξγάδεηαη θαιχηεξα απφ ηνλ καζεηή αλ ε παξνπζίαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ εκπιέθεη ηαπηφρξνλα ηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθφλεο. Βάζεη 

ινηπφλ ηνπ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Θεσξίαο γηα ηε κάζεζε κε Πνιπκέζα, 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα δχν θαλάιηα αηζζήζεσλ, δεκηνπξγείηαη κηα 

θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε, γεγνλφο πνπ βνεζάεη 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο  (Mayer, 2001). 

● Η αξρή ηεο πξνζαξµνζηηθόηεηαο (modality principle): ππνζηεξίδεη φηη είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ε παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ µε αθήγεζε θαη 

γξαθηθά θαη φρη µε θείκελν θαη µε γξαθηθά, δειαδή είλαη θαιχηεξν λα 

παξνπζηάδνληαη νη ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο σο αθνπζηηθέο παξά σο νπηηθφ 

θείκελν ζηελ νζφλε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππεξθνξηψλεηαη έλα κφλν 

θαλάιη πξφζιεςεο αιιά ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά (Mayer, & Moreno 

2003∙ Mayer, 2001).  

● Αξρή ηνπ πιενλαζµνύ (rendudancy principle): χκθσλα µε ηελ αξρή απηή νη 

πιενλάδνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ εκπιέθνληαη θαηά ηε κάζεζε αληί λα 

δηεπθνιχλνπλ, επηβαξχλνπλ γλσζηηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ γλσζηηθή απηή 

επηβάξπλζε κπνξεί λα πξνέιζεη φηαλ νη ίδηεο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη µε 

πνιιαπινχο ηξφπνπο (νπηηθέο ή ιεθηηθέο) ή φηαλ παξνπζηάδνληαη, ρσξίο λα 

είλαη αλαγθαίν, πνιχπινθα θαη πνιπζχλζεηα (Mayer et al, 2001). ηελ πξάμε 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη θαιχηεξν λα γίλεηαη 

µε αθήγεζε θαη γξαθηθά παξά µε αθήγεζε, γξαθηθά θαη θείµελν  (Mayer, 

2001)  

● Η αξρή ηεο ζπλνρήο (coherence principle): ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηά ηε 

δηδαζθαιία κε πνιπκέζα γηα παξνπζίαζε κφλν ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ ρσξίο ηελ πξνζζήθε πεξηηηψλ θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη ήρσλ. Ζ 

πξνζζήθε κε αλαγθαίνπ πιηθνχ αθφκε θαη αλ απηφ είλαη ελδηαθέξνλ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη ζε βάξνο ηεο κάζεζεο, δεκηνπξγψληαο θαηαζηάζεηο 

απμεκέλνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ (Mayer, 2001). 
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● Αξρή ηεο ζεµαηνδόηεζεο Παξνρή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ νπζηαζηηθφηεξε 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (Mayer, 2001) 

● Η αξρή ηεο ζπλάθεηαο ή ηεο εγγύηεηαο (contiguity principle): ππνζηεξίδεη 

ηελ ηαπηφρξνλε ρξνληθή θαη ρσξηθή παξνπζίαζε ησλ νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ 

νδεγηψλ. Έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Clark & Μayer (2008), έδεημαλ φηη 

ηα γξαθηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη δίπια ζην θείκελν ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη, δηαθνξεηηθά δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε απμεκέλνπ 

γλσζηηθνχ θνξηίνπ κε απνηέιεζκα λα απνζαξξχλεηαη ν εθπαηδεπφκελνο. 

Όπνπ, σζηφζν, δελ είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε, ηφηε ζχκθσλα µε 

ην κνληέιν ηνπ Schnotz είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν λα πξνεγείηαη ε εηθφλα θαη 

λα έπεηαη ην θείκελν (αξρή ηεο δηαδνρήο εηθφλαο–θεηκέλνπ/Picture-text 

sequencing principle) (Mayer, 2001). 

● Αξρή ηεο θαηάηµεζεο (segmentation principle): Ζ αξρή ηεο θαηάηµεζεο 

ππνδειψλεη πσο νη καζεηέο καζαίλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ πιεξνθνξία ζηε 

κλήκε ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξα αλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο παξέρεη 

ζχληνκε θαη ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη αθνπζηηθή πιεξνθφξεζε θαη φρη 

καθξνζθειείο αθεγήζεηο (ιεθηηθέο θαη νπηηθέο) (Mayer, & Moreno 2003).   

 

πλνςίδνληαο, ην πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αμηνπνηεί θαη ηα δχν 

θαλάιηα (ιεθηηθφ θαη νπηηθφ-εηθνληθφ) πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλνληαο ηελ ηθαλφηεηα πξφζιεςεο, επεμεξγαζίαο, 

απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κε δηεπθνιχλζεηο ψζηε λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

1.2.Σν βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε (Video based learning) 

Ο φξνο video-based learning ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επηζηήκεο ηεο κάζεζεο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

βίληεν (Maniar, 2012). Ζ δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε βίληεν (VBL) έρεη καθξά 

παξάδνζε σο κέζνδνο. Σα πξψηα πεηξάκαηα μεθίλεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ νη ζηξαηηψηεο εθπαηδεχνληαλ κε έλα 

ζπλδπαζκφ ήρνπ θαη ζηαηηθψλ ηαηληψλ, γεγνλφο ην νπνίν βειηίσζε ηηο δεμηφηεηέο 
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ηνπο, εμνηθνλνκψληαο πνιχ ρξφλν. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε 

εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηελ ηάμε, 

ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ βίληεν απφ ηα δηθά ηνπο καζήκαηα γηα λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο. ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε εκθάληζε ηεο βηληενθαζέηαο (VHS) 

θαηέζηεζε επθνιφηεξε ηε ρξήζε βίληεν ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Αιιά, αθφκα, νη 

καζεηέο ήηαλ κάιινλ παζεηηθνί θαη πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

βίληεν. Απηφ άξρηζε λα αιιάδεη κε ηελ εκθάληζε ησλ ςεθηαθψλ VideoCDs ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ ηψξα λα πξνζζέζνπλ εξγαιεία 

ειέγρνπ πνιπκέζσλ θαη αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ βίληεν ζε έλαλ ππνινγηζηή, 

νπφηε νη καζεηέο έγηλαλ πνιχ πην δξαζηήξηνη απφ φ,ηη πξηλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

2000, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζπλδέζεθαλ κε ην δηαδίθηπν θαη έγηλε δπλαηή ε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ ςεθηαθψλ βίληεν, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ- βίληεν. 

Απφ ηφηε, νη λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ηα smartphones θαη tablets, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην YouTube ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη έρνπλ θαηαζηήζεη επθνιφηεξε απφ πνηέ ηελ 

ελζσκάησζε εθαξκνγψλ βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε (Yousef et al, 2014).  Σν YouTube, 

γηα παξάδεηγκα, θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε πην δεκνθηιή ηζηνζειίδα παγθνζκίσο, 

ελψ αζχγρξνλεο πιαηθφξκεο βίληεν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο νη Khan 

Academy, Coursera θαη Udemy, γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιήο. Ζ δεκνηηθφηεηα 

ηέηνησλ ηζηφηνπσλ επηβεβαηψλεη φηη ην δηδαθηηθφ βίληεν θαίλεηαη λα είλαη ειθπζηηθφ 

εξγαιείν κάζεζεο. Ωζηφζν, παξφιν πνπ νη πιαηθφξκεο θνηλήο ρξήζεο βίληεν 

θηινμελνχλ θπξηνιεθηηθά ακέηξεηα βίληεν γηα θάζε ζέκα, δελ εγγπψληαη απαξαίηεηα 

κάζεζε θαη αθνζίσζε. Αλ θαη ηα ςεθηαθά βίληεν είλαη ηέιεηα εξγαιεία γηα κάζεζε 

θαη κπνξεί λα είλαη ζπλαξπαζηηθά, ε παξαθνινχζεζε ελφο βίληεν είλαη βαζηθά κηα 

παζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αληαλαθιά ην κνληέιν κάζεζεο ηεο δηάιεμεο (Βakla, 

2017). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη έξεπλεο γηα ηελ δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε βίληεν έρνπλ 

απμεζεί ζεκαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί πψο απηή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε 

κάζεζε θαη λα εληζρχζεη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, θαζψο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ 

δαζθάινπ (Yousef et al, 2014).  
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1.3. Από ην γξακκηθό ζην αιιειεπηδξαζηηθό βίληεν 

Σν βίληεν, ινηπφλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα σο εξγαιείν κάζεζεο θαη έρεη 

κειεηεζεί ζε πνιπάξηζκεο έξεπλεο. Όηαλ παξνπζηάδεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπ 

κνξθή, απνηειεί έλα καζεζηαθφ εξγαιείν ην νπνίν αμηνπνηείηαη γηα κηα ηζρπξή 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία.  Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην βίληεν παξνπζηάδεη 

ηηο γλψζεηο κε έλαλ ειθπζηηθφ θαη ζπλεπή ηξφπν, πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε κε έλαλ ηξφπν πνπ ην ζηαηηθφ πιηθφ δελ 

κπνξεί λα θάλεη, κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα απμήζεη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Chen,2012).  

 

Σν βίληεν, ελζσκαηψλνληαο ηνπο πνιπκεζηθνχο πφξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ, ησλ εηθφλσλ, ηνπ ήρνπ θαη ηεο νκηιίαο, 

απνηειεί έλα ηζρπξφ κέζν γηα ηελ εμήγεζε ελλνηψλ θαζψο ελεξγνπνηεί πνιιαπιέο 

αηζζήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Vural, 2013). Ωο απνηέιεζκα ησλ νπηηθψλ θαη 

αθνπζηηθψλ κελπκάησλ ησλ βίληεν, νη καζεηέο επεθηείλνπλ ηελ επεηζνδηαθή κλήκε 

θαη καζαίλνπλ νπηηθά, θάηη πνπ βνεζάεη ζηε δηπιή θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Bonk, 2011∙ Paivio, 1986). Κάηη ηέηνην εληζρχεη ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ θαζψο 

βιέπνπλ ηηο έλλνηεο ζε δξάζε (Klass, 2003∙ Michelich, 2002). Σν βίληεν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνεζά ηνπο καζεηέο λα έρνπλ δηεπξπκέλε πξνζνρή αιιά θαη 

καζεζηαθή ηθαλνπνίεζε (Choi & Johnson, 2005∙ Mackey & Ho, 2008). Ζ ρξήζε ηνπ 

βίληεν θαη ηνπ ήρνπ παξέρεη επθαηξίεο γηα φιεο ηηο αηζζεηήξηεο αληηιήςεηο, 

αθνπζηηθέο, νπηηθέο, θηλαηζζεηηθέο, θαη θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο ψζηε λα είλαη 

δξαζηήξηνη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

Ωζηφζν, απηφ δελ είλαη κηα απιή ζρέζε. Ζ έξεπλα ηνλίδεη φηη ην βίληεν είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

πεξηγξάθεη ην video σο ηερλνινγία γηα ηελ παξνρή πεξηερνκέλνπ θαη φρη σο 

πεξηερφκελν απφ κφλν ηνπ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ φηη ην βίληεν πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη κε έλα πνιχ ζαθή ζθνπφ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε 

(Βlomberg et al, 2014). χκθσλα κε ηνλ Mayes (1993), ε δσληάληα ηεο παξνπζίαζεο 

απφ κφλε ηεο δελ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο, ελψ ε ρξήζε 

δπλακηθψλ κέζσλ, φπσο ην βίληεν κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηξφπν 

κάζεζεο φισλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ην γξακκηθφ βίληεν κπνξεί επίζεο λα 

νδεγήζεη ζε επηθαλεηαθή κάζεζε θαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθή δηαηήξεζε ηνπ 
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απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο, έλα θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη „‟couch-potato effect‟‟ 

(Ertelt et al, 2006).  Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ γξακκηθνχ βίληεν 

είλαη φηη νη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην κέζν, θαζψο θαη ε 

έιιεηςε ειέγρνπ απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε (Laurillard, 2012) θαη αξθεηνί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην βίληεν κπνξεί λα θηάζεη ζηελ πιήξε δπλακηθή ηνπ κφλν ζε πνιχ 

θαιά δνκεκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο (Krammer et al, 2006). Ζ ρξήζε ηνπ, 

επνκέλσο, έρνληαο κειεηεζεί θπξίσο ζηε γξακκηθή ηνπ κνξθή, έρεη παξάμεη 

αληηθαηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Ulges et al, 2010).  

 

Σε ιχζε ζε απηφ ην δήηεκα θαίλεηαη λα δίλεη ε αλάπηπμε ελφο λένπ ηχπνπ 

βίληεν, ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, ην νπνίν θαζηζηά ην καζεηή πεξηζζφηεξν 

ελεξγφ θαηά ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

πνιπκέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

δπλακηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Ζ εκθάληζε κε γξακκηθήο, αιιειεπηδξαζηηθήο 

ηερλνινγίαο βίληεν επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

βίληεν, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή θαη θαη‟ 

επέθηαζε λα βειηηψζεη ηε κάζεζε (Zhang et al, 2006). 

1.4.Αιιειεπηδξαζηηθή ηερλνινγία  

Όιν θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηξέθνληαη ζηε ρξήζε πνιπκέζσλ κε 

αιιειεπηδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζχληνκνο δηάινγνο πνπ έρεη γίλεη κέρξη 

ζηηγκήο γηα ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ηερλνινγία απνδεηθλχεη ηε κεγάιε ζπζρέηηζε πνπ 

ηεο έρεη απνδνζεί κε ηε κάζεζε. Ωζηφζν, ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα έρεη κειεηεζεί κε 

ηφζν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο πνπ κάιινλ απνηειεί 

πεξηζζφηεξν ηέρλε παξά επηζηήκε (Kettanurak, Ramamurthy, Haseman, 2001).  

Παξφιν πνπ ε έλλνηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο θαίλεηαη μεθάζαξε ζε έλα 

δηαηζζεηηθφ επίπεδν, ε ίδηα ε έλλνηα είλαη ηφζν επξεία ψζηε λα δνζεί έλαο ζαθήο 

νξηζκφο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζηα αιιειεπηδξαζηηθά 

πεξηβάιινληα είλαη φηη ν φξνο, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, δελ έρεη θαζνξηζηεί 

ζαθψο (Wagner, 1994). Μέρξη ζήκεξα, έρεη πξνηαζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο νξηζκψλ 

γηα ηελ έλλνηα απηή, σζηφζν ππάξρεη κηθξή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα 

κηα αζπλεπή ρξήζε ηνπ φξνπ (π.ρ., Betrancourt, 2005, Johnson, Bru, & Kumar, 2006, 

Kennedy, 2004; Quiring & Schweiger, 2008. Rafaeli, 1988. Wagner, 1994; Yun, 
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2007). Απηή ε αζπλέπεηα νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη ν φξνο αιιειεπίδξαζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, φπσο ε δηαθήκηζε, νη ηέρλεο, ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ε επηθνηλσλία, ην εκπφξην θαη ε εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία. 

ε απηά ηα πεδία, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο (π.ρ. Downes & McMillan, 2000. Quiring & 

Schweiger, 2008): (1) αιιειεπίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία, πνπ απνξξέεη 

απφ κηα θνηλσληνινγηθή παξάδνζε, (2) αλζξψπηλε επηθνηλσλία κε ηε κεζνιάβεζε 

ηνπ ππνινγηζηή, πξνεξρφκελε απφ πξνζεγγίζεηο καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη (3) 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο 

πιεξνθνξηθήο, αιιά εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

(Domagk, 2010).  

Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε, ν Jensen (1998) πξνηείλεη φηη ε αιιειεπίδξαζε 

είλαη «ε ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ νη νπνίνη, ζε κηα δεδνκέλε 

θαηάζηαζε, πξνζαξκφδνπλ ακνηβαία ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο ν έλαο 

ζηνλ άιινλ». Ζ  δεχηεξε πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε σο «κηα 

έθθξαζε ζην επίπεδν φηη ζε κηα δεδνκέλε ζεηξά αληαιιαγψλ επηθνηλσλίαο κηα ηξίηε (ή 

κεηαγελέζηεξε) κεηάδνζε (ή κήλπκα) ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνχκελεο αληαιιαγέο» (Rafaeli, 1988). ην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, ν Sims (1997), πξνηείλεη φηη ε «αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ε ιεηηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

καζεηεπφκελν ελψ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή, ε αλάιπζε απηψλ ησλ 

απαληήζεσλ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ηε θχζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ππνινγηζηή». ην ίδην 

πλεχκα, Moreno θαη Mayer (2007) νξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζηηθφηεηα σο «έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε 

επηθνηλσλία». Αλ θαη απηνί νη νξηζκνί πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, 

ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο ζεκεία: (α) ηνπιάρηζηνλ δχν ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη (β) νη ελέξγεηεο απηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ έλα ζηνηρείν ακνηβαηφηεηαο. Ακνηβαηφηεηα ζεκαίλεη φηη ε αιιαγή 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο δχν πιεπξέο. νη ελέξγεηεο ηνπ ελφο κέξνπο ελεξγνπνηνχλ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ άιινπ, πνπ νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε αιιαγέο ζην πξψην 

(Domagk, 2010). 

Πξνεθηείλνληαο φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο 

αιιειεπηδξάζεσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
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εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε 

καζεηή-πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θαη είλαη απηή ε νπνία καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. 

1.4.1.Αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη πνιπκεζηθή κάζεζε 

Eθαξκφδνληαο απηέο ηηο αξρέο ζην πιαίζην ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο, o Domagk 

(2010) φξηζε ηελ έλλνηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο σο εμήο:  

«Ζ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο είλαη ε ακνηβαία 

δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ελφο εθπαηδεπφκελνπ θαη ελφο πνιπκεζηθνχ ζπζηήκαηνο κάζεζεο 

ζην νπνίν ε δξάζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη αληίζηξνθα».  

Ο νξηζκφο απηφο- πνπ εκπίπηεη ζηελ ηξίηε πξνζέγγηζε απηή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή- δίλεη έκθαζε ζηε δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο κάζεζεο. Αλαγλσξίδεη φηη έλα πνιπκεζηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη αιιειεπηδξαζηηθφ απφ κφλν ηνπ, αιιά 

κάιινλ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπιέμνπλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. Ωζηφζν, είλαη ν καζεηεπφκελνο απηφο ν νπνίνο πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζεη απηή ηε δπλακηθή απαληψληαο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Kennedy, 2004).  

1.4.2.Αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεπηδξαζηηθφηεηα 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη κία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεπηδξαζηηθόηεηα. Ζ αιιειεπίδξαζε είλαη ε αληαιιαγή 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. Ζ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, απφ ηελ άιιε, 

είλαη ε ηδηφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη 

ρξεζηψλ (Wagner, 1994). χκθσλα κε ηνλ Betrancourt (2005) κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε δχν είδε αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο: ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο έιεγρνο είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα δξα 

πάλσ ζηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ πιηθνχ, ελψ ε 

αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε δπλαηφηεηα δξάζεο επάλσ ζε απηφ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην πνπ έρνπκε επηιέμεη κε ηνλ έιεγρν παξακέηξσλ. Οη 

ιεηηνπξγίεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο Schwier θαη Misanchuk 

(1993) είλαη ε επηβεβαίσζε, ν ξπζκφο, ε πινήγεζε, ε έξεπλα θαη ε επεμεξγαζία.  
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1.5.Θεσξεηηθό ππόβαζξν αιιειεπηδξαζηηθνύ βίληεν 

Τπάξρεη κηα αξρή πνπ είλαη κάιινλ απνδεθηή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο: νη 

καζεηέο καζαίλνπλ φηαλ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην καζεζηαθφ πιηθφ 

θαιχηεξα απφ ηελ απιή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ (Bétrancourt, 2005). Ζ  εθαξκνγή 

ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο έρεη σο ζηφρν λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγφ κάζεζε, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε βαζηάο γλψζεο (deep learning) (Ertelt, 2007). Ωο βαζηά 

κάζεζε νξίδνληαη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηεο επηινγήο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ηεο νξγάλσζήο ηνπο ζε κηα ζπλεθηηθή δνκή γλψζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο (Moreno & Μayer, 2003). ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. 

1.5.1.Κνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο 

Γηα ηνπο θνλζηξνπθηηβηζηέο ε κάζεζε επηηπγράλεηαη φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο 

θαηαζθεπάδεη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή εθδνρή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία νη 

αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν, κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε απνηειεζκαηηθφηεξα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο είλαη παζεηηθνί. Αλακέλεηαη δειαδή λα 

κάζνπλ θαιχηεξα φηαλ αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε θαη φηαλ ειέγρνπλ ην 

ξπζκφ ηεο κάζεζεο. Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ λα αλακέλνπκε φηη ε απηνθαηεπζπλφκελε, 

αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε ζα έρεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη 

θνλζηξνπθηηβηζηέο δίλνπλ πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία παξά ζηελ εχξεζε ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα απηφ θαη 

επηκέλνπλ ζηελ αλάπηπμε πινπζηφηεξσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ αληηηίζεληαη 

ζηηο ηππηθέο ηάμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε δαζθάινπο, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη δηαιέμεηο. 

Σα δηάθνξα πνιπκέζα φπσο ην βίληεν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε εληζρχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ  θαη εκπιέθνληάο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Zhang,  Zhou, Briggs, & Nunamaker, 2006). 

1.5.2. Γλσζηηθή Θεσξία ηεο Δπεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Cognitive Information 

Processing Theory) 

Ζ ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν ηεο 

κλήκεο. Πξνηείλεη δηαδηθαζίεο θαη δνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν ιακβάλεη θαη 



[20] 
 

απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο. Μηα βαζηθή ππφζεζε ηνπ κνληέινπ απηφ είλαη φηη ε 

πξνζνρή ηνπ αηφκνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη γηα απηφ ην ιφγν επηιεθηηθή. Με 

πεξηζζφηεξν αιιειεπηδξαζηηθά θαη πινχζηα ζε κέζα πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη 

πηζαλφηεξν έλα άηνκν πνπ πξνηηκά αιιειεπηδξαζηηθά ζηπι κάζεζεο λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Με βάζε απηφ αλακέλεηαη φηη κηα δηδαθηηθή κέζνδνο πινχζηα ζε 

αιιειεπηδξάζεηο θαη κέζα ζα είλαη θαη πην απνηειεζκαηηθή (Zhang,  Zhou, Briggs, & 

Nunamaker, 2006). 

1.6. Αιιειεπηδξαζηηθό βίληεν 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ πηνζεηήζεη έλαλ θνηλφ νξηζκφ γηα ην 

αιιειεπηδαζηηθό βίληεν πνπ ζπκππθλψλεηαη ζην εμήο: «Μηα κε γξακκηθή, ςεθηαθή 

ηερλνινγία βίληεν πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ ηελ πιήξε πξνζνρή ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα επαλεμεηάζνπλ θάζε ηκήκα ηνπ βίληεν φζεο θνξέο ζέινπλ» 

(Dimou et al., 2009∙ Weston & Barker, 2001). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

ηπραία ή λα αλαπαξάγνπλ έλα ηκήκα ηνπ βίληεν πνπ επηζπκνχλ κε ειάρηζην ρξφλν 

αλαδήηεζεο (Llinares & Valls, 2010). Απηφ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κάζεζεο (Zhang, Zhao, Zhou & Nunemaker, 2004· Chen 2012). 

 

Σν αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ινηπφλ, απνηειεί έλα κέζν, ην νπνίν παξνπζηάδεη 

πιεζψξα δπλαηνηήησλ θαη δπλακηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην 

καζεηή ζηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Απνηειείηαη απφ 

εηθφλεο θαη ιέμεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα. Παξνπζηάδνληαη κε 

αθνπζηηθφ ηξφπν, φπνπ νη εηθφλεο εκθαλίδνληαη κε θίλεζε, ελψ νη ιέμεηο αθνχγνληαη 

ζε ζηπι αθήγεζεο. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ κέξνπο ηνπ καζεηή 

απηνχ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη, πξν- ειέγρεη θαη ζέηεη ζε δνθηκαζία. Ο νξηζκφο 

ηνπ βίληεν αλαθέξεηαη: «…ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο φπνπ επηηξέπεηαη ε 

πξνιεπηηθή θαη ηπραία πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ βίληεν κε βάζε ηηο απνξίεο ή 

ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαδήηεζεο» (Zhang et al,, 2006) αληηπξνζσπεχνληαο ηε 

ζπγρψλεπζε δχν ιεηηνπξγηψλ (εηθφλεο & ιέμεηο). Tα πξψηα παξαδείγκαηα 

αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν εκθαλίζηεθαλ κε ηε κνξθή CD θαη DVD θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ εθηφο ζχλδεζεο ζε έλαλ ππνινγηζηή, ελψ ην επίπεδν 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο δηέθεξε απφ έλα βίληεν ζην άιιν. Ο φξνο αιιειεπηδξαζηηθφ 
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βίληεν ζην πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε «έλα ζχζηεκα 

δηαλνκήο βίληεν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεα ακθίδξνκεο δηαζχλδεζεο ήρνπ θαη βίληεν 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεξψλ» (Lehman, 2006). 

 

Ωζηφζν, ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ράξε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο έρεη εμειηρζεί θαηά πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. ήκεξα, ηα 

αιιειεπηδξαζηηθά εξγαιεία βίληεν είλαη ινγηζκηθά πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ κέζσ 

ελφο θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ βνεζά ηνλ ρξήζηε λα 

εκπινπηίζεη ην βίληεν πξνζζέηνληαο εξσηήζεηο θαη άιια ζηνηρεία, φπσο εηθφλεο, 

θείκελν θαη ζπλδέζεηο κε άιιεο πεγέο (Βakla, 2017), Σα αιιειεπηδξαζηηθά βίληεν 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηα παξαδνζηαθά ηνπο αληίζηνηρα, θαζψο πεξηιακβάλνπλ 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία νη ζεαηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαη λα 

πάξνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα εκπινπηηζκέλεο 

εθδφζεηο ςεθηαθψλ βίληεν, θαζψο πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία φπσο δηάθνξνπο 

ηχπνπο ελζσκαησκέλσλ εξσηήζεσλ κέζα ζην βίληεν, ζπλδέζεηο κε εμσηεξηθφ 

πεξηερφκελν, πξφζζεηα εξγαιεία δηδαζθαιίαο φπσο άκεζεο απαληήζεηο θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο 

αμηνιφγεζεο θ.α. (Stigler et al., 2015). Mε άιια ιφγηα, ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν 

ζήκεξα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κηα κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (π.ρ. 

δηαθάλεηεο PowerPoint, γξαθηθά, πξνζνκνηψζεηο), πνπ απμάλνπλ ηελ έληαζε ησλ 

νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ ζεκάησλ (Cherett, 2009) θαη εκπιέθνπλ ηνλ ζεαηή, ν νπνίνο 

πιένλ δελ είλαη παζεηηθφο αιιά απαληά ζε εξσηήκαηα, ζρνιηάδεη ή έρεη πξφζβαζε ζε 

επηπιένλ πιηθφ εθηφο βίληεν. Μηα αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ν δεκηνπξγφο 

ηνπ βίληεν κπνξεί λα ειέγμεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα, 

φπσο νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο αιιά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ βίληεν. Αθφκε, θαηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, νη καζεηέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επζχλεο θαη είλαη πην δξαζηήξηνη, θαζψο θάλνπλ θάηη παξαπάλσ απφ κηα παζεηηθή 

παξαθνινχζεζε. Οη ρξήζηεο, αιιειεπηδξψληαο φρη κφλν κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

βίληεν, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο θάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν κηα "θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα" ε νπνία γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή ζηα ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο (Bakla, 2017). 
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1.7. Σύπνη αιιειεπίδξαζεο 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ πξνηαζεί πνιινί λένη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ βίληεν. Με βάζε ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηηο πξννπηηθέο 

κάζεζεο ηνπ καζεηή δηαθξίλνληαη 5 ηχπνη αιιειεπίδξαζεο (Moreno & Mayer, 2007):  

i. δηάινγνο φπνπ ν καζεηήο ιακβάλεη εξσηήζεηο, απαληήζεηο, ζρφιηα   

ii. έιεγρνο φπνπ ν καζεηήο ειέγρεη ην ξπζκφ κάζεζεο   

iii. ρεηξηζκφο φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ πηπρψλ ησλ παξνπζηάζεσλ  

iv. έξεπλα φπνπ εηζέξρνληαη εξσηήκαηα θαη γίλνληαη επηινγέο θαη   

v. πινήγεζε φπνπ επηιέγνληαη νη πεγέο πιεξνθφξεζεο.  

Οη Wouters et al (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ δχν επίπεδα καζεζηαθήο 

δηάδξαζεο: ην πξψην επίπεδν είλαη ε ιεηηνπξγηθή δηάδξαζε απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο 

ησλ καζεηψλ (π.ρ. αλαηξνθνδφηεζε κεηά ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή.) Σν δεχηεξν 

επίπεδν αθνξά ηε γλσζηηθή δηάδξαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί 

λα ζέηεη ην βίληεν ζην καζεηή γηα ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ γλσζηηθέο θαη κεηα-

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα πξφθιεζε γηα λα πξνβιέςνπλ ηη ζα 

ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα ζην βίληεν, πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ θαη λα 

νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

ηνπο. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κάζεζεο 

(Wouters et al., 2007). Έλα θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν είλαη φηη 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα πιαηθφξκα απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Chen, 2012; 

Delen, 2014; Hartsell & Yuen, 2006). Ζ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο αηνκηθήο ηαρχηεηαο, 

ε πξνζθνξά ησλ ζπλδέζκσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ απνθπγή γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο 

(Chen, 2012), ε δπλαηφηεηα επαλαπξνβνιήο ή παξάθακςεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο ηνπ βίληεν (Zhang et al., 2006) παξέρνπλ έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ απηνξξχζκηζε ηεο κάζεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, φπνπ ηα κεησκέλα 

επίπεδα ηεο ακεραλίαο ή ηνπ άγρνπο ηνπ επηηξέπνπλ λα ληψζεη αξθεηά άλεηα γηα λα 

κάζεη ην λέν πεξηερφκελν (Pendell et al. 2013).  

O Kennedy (2004) πξφηεηλε έλα κνληέιν εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, βαζηδφκελνο 

ζηελ παξαηήξεζε ελφο κνληέινπ, πνπ εθηειεί κηα εξγαζία ή έλα έξγν πνπ νη καζεηέο 

πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη ίδηνη. Σν αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν δηαθξίλεη δχν επίπεδα 

αιιειεπίδξαζεο. Σν πξψην επίπεδν, ε ιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε, πεξηιακβάλεη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο φηαλ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ γεγνλφο. Απηέο νη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο, 
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κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ απφ ηελ απιή θίλεζε πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ ζε 

έλα βίληεν έσο κηα πην ζχλζεηε αληηκεηψπηζε, φπσο ν ρεηξηζκφο κεηαβιεηψλ ζε κηα 

πξνζνκνίσζε. Απηή ε ζρέζε είλαη ακνηβαία, θαζψο φρη κφλν εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα 

ελεξγνπνηνχλ ζπκπεξηθνξέο, αιιά, επίζεο, κε ηε ζεηξά ηνπο νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ γεγνλφησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο ε πξφβιεςε ηνπ επφκελνπ βήκαηνο ηεο 

απφδνζεο ηνπ κνληέινπ, νη απαληήζεηο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ ηελ 

απάληεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Γειαδή, κηα ιαλζαζκέλε απάληεζε ζα 

νδεγήζεη ζε δηνξζσηηθή αλάδξαζε απφ ην κνληέιν, ελψ ε ζσζηή απάληεζε ζα 

νδεγήζεη ζε επηβεβαίσζε. Σν δεχηεξν επίπεδν, ε γλσζηηθή αιιειεπίδξαζε, πξνηείλεη 

φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ (κεηα) γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα κήλπκα απφ 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην επφκελν βήκα ηνπ κνληέινπ, 

απαληψληαο ζε κηα εξψηεζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εθδήισζε θαη λα ηηο ελζσκαηψλνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο απνθηνχλ απηνξξχζκηζε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (Kinzie, 1990). 

ε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηχπνπο αιιειεπηδξάζεσλ, νη Papadopoulou & 

Palaigeorgiou (2016), ρξεζηκνπνίεζαλ ηα επφκελα ζηνηρεία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν: 

-Γείθηεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειέγρνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη 

λα ηνπο πξνθαιέζνπλ λα ζθεθηνχλ ή λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ βίληεν. Οη δείθηεο κεηψλνπλ ην γλσζηηθφ θφξην πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ βίληεν.  

-Δπαγσγηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμάζθεζε ζε 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εξκελεχζνπλ κηα ππφζεζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη. Απηέο νη εξσηήζεηο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο 

θαη λα παξαθνινπζνχλ πξνζεθηηθά νιφθιεξν ην βίληεν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

απαληήζνπλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο.  

-Ρεηνξηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα πξνβιέςνπλ ηη ζα 

ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν. Απηνί νη ηχπνη εξσηήζεσλ, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο 
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λα εμσηεξηθεχζνπλ ηπρφλ παξαλνήζεηο ηνπο, πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο 

παξαθηλνχλ λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλνη ζην βίληεν, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ 

απφ κφλνη ηνπο ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σφζν νη επαγσγηθέο φζν θαη νη ξεηνξηθέο 

εξσηήζεηο κπνξνχλ λα παξέρνπλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ή φρη, αλάινγα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηή.  

-Eζσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα πεξηεγεζνχλ κέζα απφ 

ην βίληεν πην γξήγνξα απφ φ, ηη θάλνληαο θιηθ ηπραία πάλσ ζηε γξακκή βίληεν. 

Δζσηεξηθνί ζχλδεζκνη κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είηε ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

ζεκεία πάλσ απφ ην βίληεν ή λα ελζσκαησζνχλ πάλσ ζηε κπάξα αλαπαξαγσγήο 

βίληεν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πίλαθαο πεξηερνκέλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε 

βίληεν έρεη εζσηεξηθή δνκή πνπ είλαη νξαηή θαη πξνζηηή γηα ηνπο καζεηέο,  

-Δμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε εηηθέηεο πάλσ απφ ην βίληεν ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά ζεκεία θαη απνζθνπνχλ ζην λα πξνθαιέζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ην ππφ εμέηαζε ζέκα. 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζε θνηλέο 

δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο: πξνζζήθε εηθφλσλ, θεηκέλσλ θαη αξρείσλ ήρνπ ζε 

βίληεν, πξνζζήθε εξσηήζεσλ θαη θνπίδ, πινήγεζε κε ζειηδνδείθηεο θιπ. Ωζηφζν, 

δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπλνιηθή επηζθφπεζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ιίγνη εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη 

ελδειερψο πηζαλέο ηαμηλνκήζεηο δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. ε κηα πξφζθαηε κειέηε, 

νη Schoeffmann et al (2015) ηαμηλφκεζαλ ηηο κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο βίληεν ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ή ηνπνζέηεζεο εηηθέηαο ζε 

ηκήκαηα ή αληηθείκελα ζε έλα βίληεν, ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο 

ρξήζηεο  κε έλαλ ζπγρξνληζκέλν ηξφπν, ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε 

κεκνλσκέλα αληηθείκελα ζην βίληεν, ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο  κέζα ζε έλα βίληεν, 

θηιηξαξίζκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βίληεν θαη δεκηνπξγίαο κηαο ζπλνπηηθήο 

εηθφλαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ηαμηλφκεζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

κπνξεί λα βξεζεί ζηελ έξεπλα ηνπ Seidel γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο. 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη ζαξάληα (40) 

δηαθνξεηηθά αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία ζε έλα πεξηβάιινλ δηαδξαζηηθνχ βίληεν. Σν 

ρξψκα ηεο αληίζηνηρεο κπάξαο ππνδεηθλχεη ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο: 
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κηθξνδηαδξαζηηθφηεηα (αλνηθηφ γθξη) θαη καθξνδηαδξαζηηθφηεηα (ζθνχξν γθξη) 

(Seidel, 2015). 

 

Δηθόλα 3: Σχπνη αιιειεπίδξαζεο (Seidel, 2015). 

1.8. ρεδηαζκόο αιιειεπηδξαζηηθνύ βίληεν 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν πνπ ζα επηθέξεη ην θαιχηεξν 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα. 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο αιιειεπηδξάζεσλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε καζεηή-πεξηερνκέλνπ. Ζ 

αιιειεπίδξαζε καζεηή-πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο, φπσο αλαθέξζεθε 

λσξίηεξα. Ο ζρεδηαζηήο επνκέλσο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο έξεπλεο πνπ 

κειεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχηεξα ππεξεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία. Ο 

Kettanurak (2001) ππνζηεξίδεη φηη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δίλεη 

ην βίληεν ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαδεηνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ απφ 

κφλνη ηνπο ηε γλψζε, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα παίξλνπλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη ζρεδηαζηηθέο επνκέλσο, επηινγέο ζα 

πξέπεη λα βαζίδνληαη θπξίσο ζε παηδαγσγηθέο επηινγέο. Γηα απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλαο ζσζηφο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ λα δηθαηνινγεί ην 

είδνο θαη ην εχξνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ.  

Ο Wouters et al (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέs θαη 

λα κε ζηεξίδεηαη απιψο ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ. ππάξρνπλ δχν επίπεδα αιιειεπίδξαζηηθφηεηαο: ην πξψην επίπεδν αθνξά 

ηε ιεηηνπξγηθή αιιειεπηδξαζηηθφηεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο (ξπζκφο, ρεηξηζκφο κεηαβιεηψλ) θαη νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο (π.ρ αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ απάληεζε ηνπ 

καζεηή), ελψ ην δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηε γλσζηηθή αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη νη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηα δηδαθηηθά 

επεηζφδηα θαη ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

παξαθίλεζε γηα πξφβιεςε ηνπ επφκελνπ γεγνλφηνο πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα 

επηιέμνπλ, λα νξγαλψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο. Απηφο ν κεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο ζε αληίζεζε κε ηελ απιή ρξήζε 

θνπκπηψλ απιψο γηα λα αιιάμεη ε νζφλε, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δε ζεσξείηαη 

αιιειεπίδξαζε ζρεηηθή κε ηε κάζεζε (Wouters et al, 2007). Ζ 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξα απφ ην λα δίλνληαη απιά ζηνπο 

καζεηέο επηινγέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ρξεζηκφηεηα απφ εθπαηδεπηηθήο άπνςε εθηφο 
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εάλ παξέρεηαη ην θαηάιιειν πιαίζην, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θάλνπλ επηινγέο κε 

λφεκα (Feifer & Tazbaz, 1997).  

ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο αλαθέξεηαη θαη ν Dror (2009), ν νπνίνο πξνηείλεη 

έλα ζρεδηαζκφ πνπ λα βαζίδεηαη ζε ηξία ζηνηρεία, ηα ιεγφκελα 3 C: Έιεγρνο, 

πξφθιεζε, δέζκεπζε (Control, Challenge, Commitment). Kαη ηα ηξία απηά ζηνηρεία 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ 

θαιχηεξα φηαλ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ ππάξρεη θάηη πνπ λα ηνπο 

πξνθαιεί αιιά θαη λα ηνπο δεζκεχεη (Dror, 2009).  

Παξάιιεια, ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηα επξήκαηα ηεο 

ςπρνινγίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο ζε ζπλδπαζκφ κε θείκελν θαη ήρν. Σα 

ζέκαηα απηά εκπεξηέρνληαη ζηε γλσζηηθή ζεσξία ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο, ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πλνπηηθά, νη αξρέο ηεο 

πνιπκεζηθήο κάζεζεο βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ (limited cognitive capacity) (Mayer, 2001), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο δε κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηαπηφρξνλα πιεζψξα 

εξεζηζκάησλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα δχν ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ην νπηηθφ θαη ην αθνπζηηθφ ζχζηεκα. 

Δπνκέλσο, ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη πσο δηακνξθψλεη ην εθπαηδεπηηθφ 

κέζν, ψζηε λα κελ ππάξμεη ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ ζηα δχν ζπζηήκαηα. Αθφκε 

ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ην αθνπζηηθφ θείκελν ζεσξείηαη θαιχηεξν απφ ην 

γξαπηφ θείκελν ζηελ νζφλε, ελψ ην γξαπηφ θείκελν δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε βαζκφ πνπ λα θαηαληά πιενλάδνλ θαη πεξηηηφ (αξρή ηνπ πιενλαζκνχ). Δπίζεο, ην 

θείκελν θαη ν ήρνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη φρη λα αληαγσλίδνληαη ην έλα ην 

άιιν, ελψ ην θείκελν δε ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζην ερεηηθφ κήλπκα θαη ην 

αληίζηξνθν.  

Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ βίληεν, ν Kumar (2010) αλαθέξεη φηη ην 

πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ην επίπεδφ ηνπο. 

Όηαλ απηφ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαιιηεξγεί ηελ παζεηηθή ζηάζε 

ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δελ απνιακβάλνπλ ηε κάζεζε θαη δπζθνιεχνληαη λα ηε 

ζπλδέζνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα 

ζεκαηηθή πνπ λα έρεη λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη φρη ζηε ινγηθή θάπνηνπ εγρεηξηδίνπ. 
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Ζ γιψζζα, αθφκε, ζα πξέπεη λα είλαη νηθεία, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη πνιχ θαιά ην πεξηερφκελν (Chen et al, 2012). 

O Chen, επίζεο, πηνζεηεί ηνλ φξν modularity ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα 

πεξίπινθν ζέκα θαηαηέκλεηαη ζε πεξηζζφηεξν απιά ζέκαηα (ζεκαηηθέο ελφηεηεο). Σα 

κηθξφηεξα απηά ζέκαηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Σν ζέκα ηνπ καζήκαηνο πνπ 

επηιέγεηαη ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο (Modules), νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζε 

κηθξφηεξα δηδαθηηθά επεηζφδηα (lessons), θαζέλα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ: ηε 

ζχλδεζε ησλ καζεηψλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (sign-on), ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

αξρηθή ζειίδα (title page), ηελ παξνρή νδεγηψλ (instructions), ηελ χπαξμε κελνχ 

πεξηερνκέλνπ (lesson menu), κηα εηζαγσγή ζην κάζεκα (introduction), έλα αξρηθφ-

δηαγλσζηηθφ ηεζη (pre-test), πεξηερφκελν ρσξηζκέλν ζε επηκέξνπο ελφηεηεο (content 

sections), ζχλνςε ηνπ καζήκαηνο (summary) θαη ηειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο (post-test). 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε απινπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηεπθνιχλεη αξθεηά ηνπο καζεηέο 

(Chen et al, 2012). 

Πξνρσξψληαο πην πέξα, βιέπνπκε κηα έκθαζε ηεο έξεπλαο ζην 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ αθνξά ηε ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ ηνπ βίληεν  ζηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο κπνξνχλ λα είλαη ηφζν κέζα ζην βίληεν, φπσο νη ζεκεηψζεηο, ε αλαδήηεζε 

ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ, ε απηναμηνιφγεζε, νη εξσηήζεηο εμάζθεζεο (Delen et al, 

2014), φζν θαη έμσ απφ ην βίληεν (καθξνζθνπηθφ πεξηερφκελν). χκθσλα κε ηελ 

Plowman νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κελ είλαη αθίλεηνη, αιιά λα 

κεηαθηλνχληαη ζε φιε ηελ ηάμε αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο, απνδείμεηο θ.α. Απηή ε 

πξαθηηθή αληηηίζεηαη ζηε ζεψξεζε ηνπ βίληεν σο ελφο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο, κέζα 

ζην νπνίν βξίζθνληαη φιεο νη απαληήζεηο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε κάζεζε κέζσ νκηιίαο, δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία. Δθηφο απφ απηφ, ην βίληεν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα πξνζζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

παξεκβάζεηο (ππνγξάκκηζε, ζεκεηψκαηα, ήρνπο θ.α) ή λα γίλνληαη νη ίδηνη ζρεδηαζηέο 

απφ ηελ αξρή ηνπ βίληεν κε βάζε απηά πνπ έρνπλ κάζεη. Δπίζεο, ζα πξέπεη νη 

καζεηέο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ λνεηηθνχο ράξηεο, δίθηπα θαη 

ηζηνχο. Με απηά ηα εξγαιεία ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ δηαζπλδέζεηο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ αλψηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο αμηνιφγεζε, ζχλζεζε, ππφζεζε, 

αλαγλψξηζε πξνβιήκαηνο θαη επίιπζή ηνπ.  Σν αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν απνηειεί 
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εμαηξεηηθφ εξγαιείν θαη γηα ηε δεκηνπξγία καθξν-πεξηερνκέλσλ, φπσο ηα παξαπάλσ. 

ε απηή ηελ ηδέα ζηεξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζηήξηγκα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Kumar, 2010).  

Δζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζε ηερληθά ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ: Οη Kettanurak et al (2001) αλαγλσξίδνπλ ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο: 1. πρλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

πνπ εθηειεί ν ρξήζεο 2. ην εχξνο ησλ επηινγψλ αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο θαη 3. ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ έρεη λα θάλεη γηα 

παξάδεηγκα κε ηε ζπρλφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ζην βίληεν. Σν εχξνο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ζεσξείηαη κηθξφ εάλ νη εξσηήζεηο απηέο πνπ παξέρνληαη είλαη κφλν 

εξσηήζεηο ζσζηνχ/ιάζνπο. Αληηζέησο, πινχζηεο είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο εάλ δίλνπλ 

δπλαηφηεηα επηινγήο α. ηεο ζσζηήο έλαληη ηεο ιαλζαζκέλεο απάληεζεο, β. ηεο 

εμήγεζεο κηαο απάληεζεο γ. επαλάιεςεο ηνπ βίληεν δ. πεξηζζφηεξσλ εξσηήζεσλ ε. 

δηαδηθηπαθήο βνήζεηαο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο απηφο κπνξεί λα είλαη 

πνιχκνξθνο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο θείκελν, ήρν, 

γξαθηθά θαη βίληεν. Σα δηδαθηηθά κέζα πνπ παξέρνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα 

αιιειεπηδξάζεσλ, κεγάιν εχξνο αιιειεπηδξάζεσλ θαη πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα πνπ δίλνπλ μεθάζαξα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

επηινγψλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ απνηειέζκαηνο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο 

λα απνδίδνπλ θαιχηεξα (Kettanurrak, 2001).  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βίληεν, απηνί δελ 

έρνπλ πάληα ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο (Jadin et al, 2009). H πνιχ ζπρλή ρξήζε 

ζπλδέζκσλ ζηελ αλάγλσζε ελφο ππεξθεηκέλνπ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα (Antonenko & Niederhauser, 2010). Οη ζχλδεζκνη κάιηζηα 

ελδέρεηαη λα ππνλνκεχνπλ ηελ κάζεζε, φηαλ απηνί δε ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, αιιά απιψο πξνζζέηνπλ επηπιένλ ελδηαθέξνλ πιηθφ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Zhu (1999), έδεημαλ φηη νη καζεηέο είραλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο φηαλ ην ππεξκεζηθφ ζχζηεκα είρε 3-7 ζπλδέζκνπο παξά φηαλ είραλ 8-14 

ζπλδέζκνπο (Zhu, 1999 in Jadin et al, 2009). 

Ο Fouche (2001) ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζεη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά 

ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεδηαζκνχ ηνπ βίληεν παξνπζηάζε έλαλ νινθιεξσκέλν νδεγφ γηα 
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ην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ αιιειεπηδξαζηηθήο ηερλνινγίαο. Όζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεη ην βίληεν κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη εμήο 

πξνηάζεηο:  

 δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία αιιειεπίδξαζεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζην 

έλα ιεπηφ  

 ην πεξηερφκελν θαηαηέκλεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη πξνζηίζεληαη 

εξσηήζεηο ζε θάζε ηκήκα κε αλαηξνθνδφηεζε θαη ζχλνςε θάζε ηκήκαηνο.  

 πξνζηίζεληαη φζεο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα κε 

δηαθφπηεη ηε ζπλέρεηα ηεο δηδαθηηθήο ξνήο  

 απνθεχγεηαη λα ππάξρεη θάπνην δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ εξψηεζε θαη ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ ηκήκαηνο, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ην πεξηζψξην 

ηεο αλαδήηεζεο 

 νη εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο θαιφ είλαη λα βαζίδνληαη ζηελ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε ησλ καζεηψλ.  

 πξνηηκφηεξεο νη εξσηήζεηο εθαξκνγήο απφ ηηο εξσηήζεηο κλήκεο  

 ηίζεληαη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ή ζηε 

κεηάβαζε απφ έλα ηκήκα ζε άιιν γηα λα θηλείηαη ε πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ 

(Fouche, 2001). 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ν εξεπλεηήο πξνηείλεη ηα εμήο:  

 ε αλαηξνθνδφηεζε λα δίλεηαη ζηελ ίδηα νζφλε κε ηελ εξψηεζε  

 ε αλαηξνθνδφηεζε λα δίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή  

 παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε γηα λα επηβεβαηψζεη ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα 

εμεγήζεη ην γηαηί  

 γηα ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ν καζεηήο παξαθηλείηαη λα μαλαπξνζπαζήζεη 

  ε αλαηξνθνδφηεζε πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή  

 ε αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα είλαη ζεηηθή  

 εάλ είλαη δπλαηφ, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζνπλ έλα 

αληίγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε εξσηήζεηο: α. αμηνπνηψληαο ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ επί ηνπ ζέκαηνο, β.ηνλίδνληαο φηη δε ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ φιεο ηηο απαληήζεηο, γ. αμηνπνηψληαο ηα ζθνξ γηα λα πείζνπκε ηνπο 



[31] 
 

καζεηέο φηη ρξεηάδνληαη πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο, δ. πιεξνθνξψληαο ηνπο καζεηέο γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ θαη ην ρξφλν πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηε, ε. αθήλνληαο ηνπο 

καζεηέο λα κε ζπκπιεξψζνπλ ην ηεζη εθφζνλ δε ζέινπλ γηα λα κελ ηνπο πξνζηεζεί 

άγρνο, ζη. δίλνληαο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε θαη ηνλ ηξφπν απάληεζεο θαη ηελ επθαηξία 

λα δνπλ φιν ην ηεζη ζην ηέινο, Θα πξέπεη, κε άιια ιφγηα, ν ππνινγηζηήο αληί  απιψο 

λα δίλεη ηε ζσζηή απάληεζε, λα πξνβιεκαηίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο (Fouche. 

2001). 

Αλαθνξηθά κε ην θείκελν πνπ ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα απηφ:  

 ζα πξέπεη λα είλαη ζε κηθξή πνζφηεηα (Ζ αλάγλσζε θεηκέλνπ απφ ππνινγηζηή 

γίλεηαη θαηά 28% αξγφηεξν ξπζκφ απφ φηη ζε έληππε κνξθή)  

 ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη απφ ηελ αξηζηεξή κεξηά ηεο νζφλεο (εάλ είλαη ηίηινη ή 

επηθεθαιίδεο ζην θέληξν), νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ αιιαγή ζειίδαο θαη 

φρη scroll down (θαιχηεξε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλνπ)  

 νη ηίηινη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζχλνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη σο 

βνεζνί πινήγεζεο, λα παξέρεηαη αξθεηφ θελφ αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά 

λνήκαηα, νη πιεξνθνξίεο λα νξγαλψλνληαη ζε πίλαθα (θάλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πην επεμεξγάζηκεο),  

 ην θείκελν ζε bold πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο νζφλεο, ε ππνγξάκκηζε 

λα πξνηηκάηαη γηα ηνπο ηίηινπο, ρξεζηκνπνηνχκε κεηθηνχ είδνπο κεγέζε θαη 

θφληα γηα λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηα πεξηερφκελα ζε κηα νζφλε, 

ρξεζηκνπνηνχκε ην πνιχ ηξεηο ηερληθέο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ζε κηα 

νζφλε (βνεζνχλ ζηελ εζηίαζε ησλ καζεηψλ ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο).  

Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ αλαθέξεη ν εξεπλεηήο είλαη φηη δε πξέπεη λα 

δίλνπκε πιήξε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο καζεηέο εάλ απηνί δε γλσξίδνπλ 

αξθεηά θαιά ην πεξηερφκελν, εάλ δελ είλαη πνιχ ηθαλνί καζεηέο, εάλ δελ ππάξρεη 

κεγάιε θηλεηνπνίεζε θαη κεγάιε πηζαλφηεηα λα επηηχρνπλ νη καζεηέο αλεμάξηεηα 

απφ ην πεξηερφκελν πνπ επηιέρζεθε. Δπνκέλσο, θαη ν βαζκφο ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο παξφιν πνπ πξέπεη λα είλαη πςειφο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, εηδηθά ησλ κηθξφηεξσλ.  

Οη Lee & Boling (1999) παξαζέηνπλ αθφκε πην εμεηδηθεπκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

φπσο λα ρξεζηκνπνηείηαη πςειή αληίζεζε κεηαμχ ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ ππνβάζξνπ, 
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λα ηνπνζεηείηαη ην θείκελν ζην αξηζηεξφ ηκήκα θαη φρη ζην δεμί (Garner, 1990 ζε Lee 

& Boling, 1999), λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην πνιχ 8-10 ιέμεηο ζε θάζε ζεηξά (Galitz, 

1989 ζε Lee & Boling, 1999), λα ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο θαη θαζαξέο εηθφλεο (Levie 

& Lentz ζε Lee & Boling, 1999) θαη λα ζπλππνινγίδεηαη ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ επηινγή ησλ εηθφλσλ (Johnson, & Kirkley, 1994 ζε Lee & Boling, 

1999). 

πλνςίδνληαο, ν ζρεδηαζκφο ελφο θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, πξνυπνζέηεη:  

i. έλαλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

θνληζηξνπθηηβηζηηθήο ζεψξεζεο γηα ηε κάζεζε 

ii. ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζε 

ρακειά επίπεδα ην γλσζηηθφ θνξηίν 

iii. λα δίλεηαη βαξχηεηα ζηε γλσζηηθή αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγηθή 

iv. ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε επηκέξνπο ελφηεηεο 

v. ηε ζπκπεξίιεςε επηπιένλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο βίληεν 

vi. ηελ χπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο 

vii. ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ-εηθφλαο. 

πκπεξαίλνπκε, επνκέλσο, φηη νη αιιειεπηδξαζηηθέο δνκέο ελφο κέζνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο απφξξνηα παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη φρη σο εθδήισζε κηαο 

ηερλνινγηθήο επηηαθηηθήο αλάγθεο.   

1.9. Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

Ζ δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν έρεη γίλεη ηδηαίηεξα εχθνιε 

θαη πξνζβάζηκε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ λέα γεληά εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο 

αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπγγξαθείο λα κεηαηξέςνπλ νπνηνδήπνηε βίληεν πνπ βξίζθεηαη ζε γλσζηέο ππεξεζίεο 

φπσο Vimeo, YouTube, ζε αιιειεπηδξαζηηθφ. Μέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα, ηα βίληεν 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα πνηθηιία δηαδξάζεσλ φπσο ηίηινπο, εξσηήζεηο, δείθηεο, 

εηθφλεο επηθάιπςεο, ζπλδέζκνπο θηι. Σα ζηνηρεία απηά δεκηνπξγνχληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη δπλακηθά ηε ζηηγκή αλαπαξαγσγήο ηνπ βίληεν εμαιείθνληαο έηζη ηελ 

αλάγθε γηα ηηο παιαηφηεξεο ρξνλνβφξεο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο, παξαγσγήο θαη 

κεηαθφξησζεο ηνπ βίληεν. ε απηήλ ηε θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ αλήθνπλ ηα eko. 
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Studio (https://studio.helloeko.com/), LearnWorlds (https://www.LearnWorlds.com), 

Page Flow (http://pageflow.io),PlayPosit (https://www.playposit.com), racontr(https:// 

racontr.com/)  Zaption (https://www.zaption.com), WeVideo (https://www.wevideo. 

com).     

 

Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινληα κάζεζεο ηα 

νπνία εκπιέθνπλ ελεξγά ηνλ εθπαηδεπφκελν, πξνσζψληαο έηζη ηελ «βαζηά» κάζεζε. 

Σα ζηνηρεία ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν πνπ πηζηεχνπλ φηη ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα 

ηε κάζεζε βξίζθνληαη ζηνλ ηξφπν θαη ηα πεξηερφκελα ηεο παξνπζίαζεο, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά βαξπζήκαληε ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηνπ βίληεν.  Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο φηη νη δπλαηφηεηεο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ 

δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο. Ο ζρεδηαζµφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο είρε 

θαζνδεγεζεί θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ειάρηζηα απφ ηηο 

πξνφδνπο θαη εμειίμεηο πνπ είραλ γίλεη ζηελ ςπρνινγία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο δφµεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθψλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ απαηηεί κηα επηθεληξσκέλε ζηνλ ρξήζηε πξνζέγγηζε. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ηφζν ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, φζν θαη ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία. 

(Cairncross & Mannion, 2001). Ο ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ, ζα παξνηξχλνπλ, ζα εκςπρψλνπλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

καζεηέο λα δνκνχλ γλψζεηο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θάζε 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο.  

ηελ επφκελε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζρεηηθά κε ην αιιειεπηδξαζηηθφ 

βίληεν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

1.10. Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  

Μπνξεί ηειηθά ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ; Σν εξψηεκα απηφ επηρεηξνχλ 

λα απαληήζνπλ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. Ζ αλαζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ 

έδεημε φηη ε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν απιή φζν νη 

https://www.learnworlds.com/
http://pageflow.io/
https://www.playposit.com/
about:blank
https://www/
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ππνζηεξηθηέο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλακέλνπλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη 

ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα ηα αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα (π.ρ., Mayer 

& Chandler, 2001, Schwan & Riempp, 2004, Tung & Deng, 2006). Οξηζκέλεο έρνπλ 

ππνδείμεη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. Moreno & Mayer, 2005), ελψ άιινη έρνπλ 

απνθαιχςεη κεηνλεθηήκαηα ή πεξηνξηζκνχο ηεο αιιειεπίδξαζεο (π.ρ. Moreno & 

Valdez, 2005), γεγνλφο βέβαηα πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο ζαθνχο 

νξηζκνχ γηα ηελ έλλνηα αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ζηελ νπηηθή ηνπ θάζε εξεπλεηή, 

φπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ (Domagk et al, 2010). Μηα πξνζεθηηθφηεξε 

αλαζθφπεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ φισλ ησλ κειεηψλ δείρλεη φηη απηέο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αληηθαηνπηξίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε απηφ πνπ ελλνείηαη θάζε θνξά 

κε ηελ έλλνηα ηελ αιιειεπίδξαζε.  

Γηα παξάδεηγκα, νη Mayer θαη Chandler (2001) εμέηαζαλ απηφ πνπ νλφκαζαλ 

απιή αιιειεπίδξαζε ην αλ δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζε ζέζε ή φρη λα ειέγρνπλ 

ην ξπζκφ κηαο πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο επηιέγνληαο πφηε πξέπεη λα μεθηλήζεη θάζε 

ηκήκα ηεο παξνπζίαζεο. Οκνίσο, νη Schwan θαη Riempp (2004) ζρεδίαζαλ έλα 

βίληεν κε νδεγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία λαπηηθψλ θφκπσλ. Δθείλνη πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή νκάδα ζα κπνξνχζαλ λα ειέγμνπλ ηελ εθθίλεζε θαη ηε 

δηαθνπή, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ελψ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηε κε αιιειεπηδξαζηηθή θαηάζηαζε ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ ην ηα βίληεν θιηπ φζεο 

θνξέο ήζειαλ, αιιά κφλν απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ρσξίο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν. 

Άιιεο έξεπλεο φξηζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ζεαηψλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, νη Moreno 

θαη Mayer (2005), δηέθξηλαλ ηα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκεζηθά πεξηβάιινληα, φπνπ 

νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα επηιέμνπλ κηα ζσζηή απάληεζε θάλνληαο θιηθ ζηελ 

θαηάιιειε επηινγή απφ ηα κε αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία έλαο 

εθπαηδεπηηθφο παξείρε ηε ζσζηή απάληεζε. Μηα άιιε πξνζέγγηζε φξηζε ηελ 

αιιειεπίδξαζε σο ηελ επθαηξία λα νξγαλψζεη θαλείο ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

ζε έλα πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. ηε κειέηε ησλ Moreno θαη Valdez (2005), 

γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε κε αιιειεπηδξαζηηθή νκάδα έιαβαλ κηα 

αθνινπζία θαξηψλ γηα κειέηε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ελφο θεξαπλνχ. 

Ζ αιιειεπηδξαζηηθή νκάδα έιαβε ηηο ίδηεο θάξηεο, αιιά φρη ζηε ζσζηή ζεηξά. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα νξγαλψζνπλ ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά πξηλ απφ ηε 

κειέηε ηνπο. Πνιχ δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε πξνηάζεθε απφ ηνπο Tung θαη Deng 
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(2006), νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα σο θνηλσληθή παξνπζία - ν 

ππνινγηζηήο σο θνηλσληθφ φλ αληί γηα άςπρν εξγαιείν. 

Ο Bransford θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ (2000) ζπδήηεζαλ ηε ζεκαζία ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζε βίληεν θαη 

ππνινγηζηέο, ππνδεηθλχνληαο φηη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο δηεπθνιχλεη ηνπο 

καζεηέο λα επαλεμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα λα ηα 

εμεξεπλήζνπλ πιεξέζηεξα, λα ειέγμνπλ ηδέεο θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε. 

Τπνδεηθλχνπλ κάιηζηα φηη ηα κε αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα, φπσο ηα γξακκηθά 

βίληεν, είλαη πνιχ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία πιαηζίσλ ηα νπνία νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα επαλεμεηάζνπλ, ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζε 

ζπλεξγαζία. Ζ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη, επνκέλσο, σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. 

 

ηελ έξεπλα ηνπ Kettanurrak (2001), ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αλαπηχρζεθαλ είλαη ηα εμήο: ππνζηήξημε κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε, έιεγρνο 

απφ ηνλ καζεηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ επηινγή ηνπ ξπζκνχ, 

απηναμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, εξσηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο, 

παξαδείγκαηα θαη εμάζθεζε, κάζεζε βαζηζκέλε ζηελ αλαθάιπςε, ππεξκεζηθή δνκή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε ζηάζε ησλ ρξεζηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ζηάζεο 

κεηαθξάδνληαη ζε βειηησκέλεο επηδφζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ δηεξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ζε αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα, ν έιεγρνο θαη ε 

επηθνηλσλία ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο ζε 

απηά ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο, ελψ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εκπινθή εληνπίζηεθαλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ. Δλψ ν έιεγρνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

επηηπρεκέλεο αιιειεπίδξαζεο καζεηεπφκελνπ κε ππνινγηζηή θαη έρεη δηεξεπλεζεί, ν 

παξάγνληαο επηθνηλσλία είλαη ιηγφηεξν ζαθήο ζηε βηβιηνγξαθία. Ο βαζκφο ζηνλ 

νπνίν απηή ε κνξθή επηθνηλσλίαο ή ζπλνκηιίαο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν εμαθνινπζεί λα απαηηεί έξεπλα 
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θαζψο επίζεο θαη γεληθφηεξα ν ξφινο πνπ έρεη ε αιιειεπίδξαζε ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε (Sims, 2003). 

ηελ έξεπλά ηνπο, νη Moreno & Mayer (2005), δηεξεχλεζαλ εάλ ε 

θαζνδήγεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο 

θπζηθήο κέζα απφ έλα αιιειεπηδξαζηηθφ πνιπκεζηθφ παηρλίδη. Οη θνηηεηέο έκαζαλ 

πψο λα ζρεδηάδνπλ θπηά γηα λα επηβηψζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ην 

πείξακα 1, έκαζαλ κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο είηε ηνπο θαζνδεγνχζε κε 

δηνξζσηηθή θαη επεμεγεκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ή δηνξζσηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

κφλν. Μεξηθνί καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαζηνραζηνχλ δίλνληαο εμεγήζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ζ θαζνδήγεζε κε ηε κνξθή επεμεγεκαηηθψλ 

αλαηξνθνδνηήζεσλ παξήγαγε πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, ιηγφηεξεο ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο θαη κεγαιχηεξε ειάηησζε ησλ παξεξκελεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο αλαζηνραζκφο κε ηε κνξθή ηνπ λα δίλνπλ νη θνηηεηέο εμεγήζεηο 

γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο δελ επεξέαζε ηε κάζεζε. Σα πεηξάκαηα 2 θαη 3 έδεημαλ φηη ν 

αλαζηνραζκφο πξνάγεη ηε δηαηήξεζε θαη ηε κεηαθνξά ζηε καθξφρξνλε κλήκε ζε κε 

αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα αιιά φρη ζε αιιειεπηδξαζηηθά, εθηφο εάλ νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο απαληήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληί 

γηα ηηο δηθέο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ ζε 

αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκεζηθά παηρλίδηα. 

Οη Zhang et al (2006), εμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

βίληεν ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, ππνζηήξημαλ φηη νη καζεηεπφκελνη 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξήζε κε γξακκηθνχ 

βίληεν ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε γξακκηθνχ βίληεν. Υξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο, ηξία πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (κε 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν, κε γξακκηθφ βίληεν θαη ρσξίο βίληεν) θαη έλα παξαδνζηαθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, θαηέιεμαλ φηη ε ζπκβνιή ηνπ βίληεν ζηελ κάζεζε εμαξηάηαη 

απφ ην πφζν αιιειεπηδξαζηηθφ απηφ είλαη. ηελ πεξίπησζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχζαλ βίληεν κε ηε δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή. 

Παξάιιεια, εκθαλίδνληαλ δηαθάλεηεο power point ζηα δεμηά ηνπ βίληεν, αιιά θαη 

ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο θάησ απφ ην βίληεν. Οη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πινεγεζνχλ ειεχζεξα ζε φπνην ζεκείν ηνπ βίληεν ήζειαλ πξνζπεξλψληαο θάπνηα 

θεθάιαηα, πεγαίλνληαο πίζσ ή δηαιέγνληαο ην επηζπκεηφ ζεκείν απφ ην κελνχ. Οη 
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καζεηέο ζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ πεξηιάκβαλε αιιειεπηδξαζηηθφ 

βίληεν παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά θαιχηεξε απφδνζε κάζεζεο θαη έλα πςειφηεξν 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα πεξηβάιινληα κάζεζεο, ελψ νη 

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο κε γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν δελ 

παξνπζίαζαλ θακία βειηίσζε.  

ηελ έξεπλα ησλ Jadin et al. (2009), εθηφο απφ βίληεν ζηε δηάιεμε 

παξνπζηάδνληαλ θαη δηαθάλεηεο, έλαο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη 

θαη θνπκπηά ειέγρνπ ηνπ βίληεν. Σν βίληεν ηεο δηάιεμεο πεξηείρε 40 δηαθάλεηεο πνπ 

ζπγρξνλίδνληαλ κε ην βίληεν θαη 13 επηπξφζζεηνπο ζπλδέζκνπο. Οη ζχλδεζκνη 

βξίζθνληαλ ζε πνιιά ζεκεία ηεο δηάιεμεο παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα 

εθφζνλ ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηπιένλ πεγέο. Οη δηαθάλεηεο έδεηρλαλ εηθφλεο 

αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαλ κέζα ζηε δηάιεμε, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη ιέμεηο-θιεηδηά 

ησλ ιεγνκέλσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο ήηαλ 25 ιεπηά θαη ήηαλ ρσξηζκέλε ζε πέληε 

ελφηεηεο. Ζ κεηάβαζε απφ έλα ην έλα θεθάιαην ζην άιιν γηλφηαλ απηφκαηα, φκσο, νη 

καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πινεγνχληαη ειεχζεξα ζηα θεθάιαηα κέζα απφ ηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Βεβαίσο, είραλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα μαλαπαξαθνινπζήζνπλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηάιεμεο δηάθεξε απφ άηνκν ζε άηνκν.Οη ελέξγεηέο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ πνιχ 

ρακειή δξαζηεξηφηεηα ζε πςειή δξαζηεξηφηεηα. Οξηζκέλνη απφ απηνχο 

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηε δηάιεμε, ελψ άιινη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδέζκνπο. Γχν θχξηνη ηχπνη καζεηεπνκέλσλ εληνπίζηεθαλ, νη 

"repeaters" θαη oi "surfers". Οη πξψηνη ζεκείσζαλ θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζηξαηεγηθή κάζεζεο ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ελψ, ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο δελ είρε νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηε ρξήζε ή ηε κάζεζε.  

ε έξεπλα ηνπο νη Cherrett et al (2009) εμέηαζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ ζηελ 

πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, θάηη πνπ νη παξαδνζηαθέο δηαιέμεηο αιιά θαη ε 

ρξήζε γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν απέηπραλ λα θάλνπλ θξίλνληαο απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ 

ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θάζε ρξφλν. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ρξεζηκνπνίεζαλ ην πξφγξακκα Adobe Flash. Οη 

ζπνπδαζηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζεκεηψλνπλ πάλσ ζην βίληεν θαη κάιηζηα, λα ην 

θνηλνπνηνχλ κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο 
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κπνξνχζαλ λα μαλαδνχλ ην βίληεν κε ηηο ππάξρνπζεο ζεκεηψζεηο. Μάιηζηα, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πινήγεζεο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ βίληεν. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα αιιειεπηδξαζηηθά θαη πινχζηα ζε γξαθηθά βίληεν ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θάλνπλ ηελ δηαδηθαζία εθηίκεζεο θηλδχλνπ 

θαη ηελ εκπεηξία κάζεζεο πεξηζζφηεξν ζπλαξπαζηηθή. Οη θνηηεηέο δήισζαλ φηη ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν βειηίσζε ηε καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία θαη φηη απηφ 

ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ππάξρνπζα δηάιεμε. Οη εξεπλεηέο 

θαηέιεμαλ ζην φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν, πξνζαξκνζκέλν αλάινγα, ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (απφ 

επαγγεικαηίεο πνπ αλαδεηνχλ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε κέρξη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο) 

ηφζν γηα λα δηδάμεη ηηο  «ζθιεξέο δεμηφηεηεο» (π.ρ. δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο) φζν θαη ηηο «καιαθέο δεμηφηεηεο» πνπ πεξηιακβάλεη ε αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε (π.ρ.ιήςε απνθάζεσλ ππφ πίεζε ρξφλνπ, επηθνηλσλία). Γηα λα γίλεη 

απηφ απνηειεζκαηηθά, είλαη θξίζηκν λα αλαπηπρζεί θαηά ηξφπν πνπ λα ιακβάλεη 

ππφςε θαη λα αμηνπνηεί ηνπο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο (Dror et al, 2009). 

Οη González et al. (2010), δηεξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ππνςήθησλ κεραληθψλ, 

δεκηνχξγεζαλ έλα βίληεν πνπ πεξηιάκβαλε πνιχγισζζα αιιειεπηδξαζηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα θαη αλάκεηθηε ρξήζε ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ θαη πξαγκαηηθψλ 

εηθφλσλ, ην  νπνίν ρψξηζαλ κε ινγηθφ ηξφπν ζε 7 ηκήκαηα. Δάλ ν καζεηήο δελ 

επηδξνχζε ζην βίληεν, απηφ απηφκαηα έπαηδε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο. Ωζηφζν, νη 

καζεηέο κπνξνχζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ αλά πάζα ζηηγκή πεγαίλνληαο απφ κηα 

ελφηεηα ζηελ άιιε. Δπηπιένλ, ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ην κελνχ (random 

access to video content). Δπηπιένλ, νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηε 

γιψζζα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ην κελνχ (ζηα ηζπαληθά, ζηα αγγιηθά ή ζηα 

γαιιηθά). Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, κε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε ζσζηή ή ιάζνο επηινγή θαη κε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε 

εηθφλαο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο. Απηέο νη εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

απηναμηνιφγεζε φκσο ηα ζέκαηα πνπ πεξηείραλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηελ 

επίζεκε αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.  

O Yuh-Tung Chen (2012) εμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

βίληεν ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Adobe Photoshop, ρψξηζε 141 θνηηεηέο ηνπ 
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παλεπηζηεκίνπ ηερλνινγίαο ηεο Σαηβάλ ζε 3 νκάδεο (νκάδα αιιειεπηδξαζηηθνχ 

βίληεν, νκάδα γξακκηθνχ βίληεν, νκάδα κεησπηθήο δηδαζθαιίαο). Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε νκάδα ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζεκείσζε 

πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην ηεζη δηαηήξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο. Απηφ 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηνπο νπηηθνχο δείθηεο πνπ εκπεξηείρε ην αιιειεπηδξαζηηθφ 

βίληεν θαη ζην απηνξξπζκηδφκελν πεξηβάιινλ κάζεζεο, θαζψο ζηελ έξεπλα απηή νη 

θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ κελνχ ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν λα 

ειέγμνπλ ηελ καζεζηαθή εκπεηξία θαη λα ηελ πξνζαξκφζνπλ ζηηο αηνκηθέο ηνπο 

αλάγθεο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ φηη ε νκάδα απηή 

είρε ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε θαη πςειφηεξα θίλεηξα κάζεζεο, ελψ νη 

θνηηεηέο έλησζαλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ηθαλνπνίεζε, αθνχ θαηάθεξαλ λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο (Chen, 2012). 

ηελ έξεπλά ηνπ ν Vural (2013) επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ δηαδηθηπαθνχ βίληεν κε ελζσκαησκέλεο 

εξσηήζεηο ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε 

έλα πεξηβάιινλ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν κε  ελζσκαησκέλεο εξσηήζεηο θαη έλα 

πεξηβάιινλ βίληεν ρσξίο ην ζηνηρείν εξσηήζεσλ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ 318 

θνηηεηέο- ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε εηζαγσγηθφ κάζεκα 

πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ MS PowerPoint 2010. Σν πξψην κέξνο ηνπ 

βίληεν απνηεινχληαλ απφ 56 εχθνια κηθξά βίληεν θαη 27 πην πξνρσξεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ. Μεηά απφ ηελ παξαθνινχζεζε θάζε βίληεν, νη καζεηέο απαληνχζαλ ζε 

έλα εξσηεκαηνιφγην γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην επφκελν βίληεν. Δάλ απαληνχζαλ 

ιάζνο νη καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ μαλά ην ίδην βίληεν. Γχν δηαθνξεηηθά καζήκαηα 

ζρεδηάζηεθαλ, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ γηα λα δηδάμνπλ ην ίδην πεξηερφκελν 

θαη ηα ίδηα φξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πξνσζεί ηελ κάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη βειηηψλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην καζεζηαθφ πιηθφ θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζε απηφ. Ζ απιή ελζσκάησζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζην 

πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο κπνξεί λα κελ έρεη πάληα σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο, σζηφζν, ε ελζσκάησζε ησλ εξσηήζεσλ ζε απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Vural, 2013). 
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Mία αθφκα κειέηε έρεη δείμεη φηη ε ζπλεξγαηηθή θαη ε αιιειεπηδξαζηηθή εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία νδήγεζε ζε ηζρπξφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία ζηελ ηάμε (Bell & Federman, 2013).  

Οη Woll et al (2014) πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

καζεηή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ελεξγφ πεξηβάιινλ κάζεζεο αλέπηπμαλ κία 

πιαηθφξκα ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα ελζσκαηψζεη εξσηήζεηο (θνπηδ) κέζα ζε 

βίληεν. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα ππάξρεη έλα θνπηδ αλά 30 δεπηεξφιεπηα βίληεν. ηηο  

ζπλεληεχμεηο πνπ πήξαλ απφ 350 καζεηέο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο δχν εβδνκάδεο κεηά 

απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πιεηνςεθία επηβεβαίσζε φηη ηα ελζσκαησκέλα 

θνπίδ- αθφκε θαη αλ είλαη ελνριεηηθά κεξηθέο θνξέο- ηνπο βνήζεζαλ ψζηε λα 

παξακείλνπλ ζπγθεληξσκέλνη βιέπνληαο ην βίληεν (Woll et al, 2014). 

 

Οη Hammond et al (2014) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

βίληεν ζπγθξηηηθά κε κηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαίδεπζεο παηδηψλ ειηθίαο 6-7 εηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην δξφκν.  

Σν βίληεν, πνπ αλέπηπμαλ, εθηφο απφ ελφηεηεο ηνπ βαζηθνχ πεξηερνκέλνπ πεξηείρε 

αθφκε κηα εηζαγσγή, κηα επίδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν θαη ζην 

ηέινο επηγξακκαηηθά ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ βίληεν. Ο ξπζκφο (pace) ηνπ βίληεν 

ξπζκηδφηαλ απφ ην ρξήζηε κε ηε ρξήζε forward θαη backward. ε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν ηνπ βίληεν ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα θάλεη παχζε θαη λα μαλαδεί ην ίδην ζεκείν, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο. Οπηηθνί δείθηεο παξέρνληαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν. Δλίνηε ην βειάθη ηνπ πνληηθνχ κεηαηξεπφηαλ ζε έλα κεγάιν 

ρέξη, ελψ άιιεο θνξέο δίπια απφ ην βειάθη εκθαληδφηαλ κηα ππελζχκηζε κε 

ερνγξαθεκέλν κήλπκα, έηζη ψζηε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν βίληεν νη καζεηέο έπξεπε λα εληνπίζνπλ θάπνηνπο θηλδχλνπο θαη φηαλ 

έθαλαλ ηηο ζσζηέο επηινγέο ππήξρε θαη θαηακέηξεζε ηνπ ζθνξ. Δάλ απηφ ήηαλ θάησ 

απφ 100%, νη καζεηέο θαινχληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ μαλά ην βίληεν. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημαλ φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ, ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ εληζρχεη ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ, σζηφζν νξηζκέλνη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηινγή νξηζκέλσλ θηλδχλσλ. Μειινληηθέο εθδφζεηο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ θαηά ηνπο εξεπλεηέο δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ κε 

απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο. 
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ηελ έξεπλα ηνπο νη Stigler et al. (2015)  δηεξεχλεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ κέζσ 

ηεο πιαηθφξκαο Zaption ηελ νπνία θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη. Έλα βίληεν ζην Zaption 

δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ βίληεν θιηπ (π.ρ. απφ ην YouTube ή 

απφ άιιν ειεθηξνληθφ αξρείν), πξνζζέηνληαο αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία φπσο 

εξσηήζεηο, δηαθάλεηεο θαη ζπδεηήζεηο θαη δεκνζηεχνληαο ην ζηε ζπλέρεηα ζην 

δηαδίθηπν απεπζείαο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Zaption ή ζε νπνηνδήπνηε δηαδηθηπαθφ ηφπν. 

Οη καζεηέο βιέπνπλ ηα βίληεν, απαληνχλ μερσξηζηά ζηηο εξσηήζεηο θαη ηηο πξνηξνπέο 

θαη ιακβάλνπλ ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο. Σέινο, ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ην 

Zaption Analytics γηα λα ιακβάλεη άκεζα δεδνκέλα πνπ θαλεξψλνπλ (1) αλ νη 

καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ κε πξνζνρή ην βίληεν θαη (2) πψο νη καζεηέο απάληεζαλ 

ζηηο εξσηήζεηο θαη ηηο πξνηξνπέο. Οη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ζηνηρεία γηα 

λα ζρεδηάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ζε αληίζεζε κε ηελ 

εκπεηξία παξαθνινχζεζεο ελφο γξακκηθνχ βίληεν, ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζε ηξία απνηειέζκαηα: (1) κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζην βίληεν, (2) κεγαιχηεξε κάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ην βίληεν, εηδηθά  

βαζηά κάζεζε θαη ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε πνπ απαηηνχληαη ζε λέα, θηιφδνμα 

πξφηππα κάζεζεο θαη (3) κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, θίλεηξν θαη πεξηέξγεηα γηα ην ζέκα 

ηνπ βίληεν. 

 

Γηεξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη 

Papadopoulou θαη Palaigeorgiou (2016), δηαπίζησζαλ φηη ε καζεζηαθή απφδνζε κε 

βάζε ηα posttest ήηαλ εμαηξεηηθή. Οη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη 

έκαζαλ πην γξήγνξα θαη πνιιά πξάγκαηα ζε ιίγν ρξφλν, γηαηί είραλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

πιηθνχ θαη φηη ζα πξνηηκνχζαλ νη δηδαζθαιίεο λα γίλνληαλ κε αλάινγν ηξφπν. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζεσξνχζαλ 

φηη κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα θαηλφκελα πνπ δηδάρζεθαλ, ελψ αθφκε θαη νη πην 

αδχλακνη καζεηέο ζεκείσζαλ αξθεηά θαιέο επηδφζεηο. Ζ δηαδηθαζία βίσζεο ηνπ 

ιάζνπο κέζα απφ ηα βίληεν, νδήγεζαλ ζηελ επίιπζε ησλ παξαλνήζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηε ζεξκφηεηα, πνπ απνηέιεζε θαη ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, θαζψο ε θάζε νκάδα παηδηψλ δηαηήξεζε ην δηθφ 

ηεο ξπζκφ θαη είρε ηνλ έιεγρν ησλ δηαδξνκψλ ηεο. Οη καζεηέο εθηίκεζαλ, αθφκε, ηηο 
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δπλαηφηεηεο απηνξξχζκηζεο πνπ πξνζθέξεη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαη έδεημαλ 

πξνηίκεζε ζπγθξηηηθά κε ην γξακκηθφ εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ 

ηνπο βνήζεζαλ ζηε κάζεζε, φπσο ζην γεγνλφο φηη νη αιιειεπηδξάζεηο πξνθαινχλ ηε 

ζθέςε (π.ρ εξσηήζεηο), παξέρνπλ επεμεγήζεηο θαη ζπλεπψο θαιχηεξε θαηαλφεζε 

(π.ρ. δείθηεο), παξέρνπλ απηνλνκία (π.ρ. ζχλδεζκνη) θαη αλαηξνθνδφηεζε. Όια απηά, 

φπσο είλαη αλακελφκελν, ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά σο πξνο ηε κάζεζε. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη νη καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ μαλά ηα βίληεν θαη κεηέβαηλαλ απξφζθνπηα 

ζε φπνην ζεκείν ήζειαλ απνηέιεζε αθφκε έλα ζηνηρείν πνπ βνήζεζε ζηελ επίηεπμε 

βαζηάο γλψζεο. Ζ θηλεηή κάζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε έλα απηνξξπζκηδφκελν 

πεξηβάιινλ  (LearnWorlds) επέθεξε απφιπηε ηθαλνπνίεζε ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

δήισζαλ φηη έκαζαλ ζε ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, 

εθηίκεζαλ φηη απηφο ν ηξφπνο ηνπο ηαηξηάδεη θαη φηη ζα έπξεπε πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα λα δηδάζθνληαη κε αλάινγν ηξφπν. Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο LearnWorlds 

επέθεξε απηφκαηε απηνλφκεζε ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε αλαθαιππηηθήο κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

 

Γίλεηαη θαλεξφ, φηη παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απέδεημαλ φηη νη 

νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ  ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ζεκείσζαλ ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη άληιεζαλ πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ είκαζηε αθφκε ζε ζέζε λα βγάινπκε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. Απηφ πνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη δηεξεπλεζεί κέρξη ζήκεξα είλαη ε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ λένπ 

ηχπνπ βίληεν, νη νπνίνη άιισζηε είλαη απηνί πνπ ζα ην ζρεδηάζνπλ, ζα ην 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ζα ην εθαξκφζνπλ ηειηθά ζηελ πξάμε. Αθφκε, ειάρηζηεο είλαη νη 

έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ην αιιειεπηδξαζηηθφ κε ην γξακκηθνχ ηχπνπ 

βίληεν, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αληηκεησπίδνπλ ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν 

ππφ δηαθνξεηηθή νπηηθή, γεγνλφο πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ. Σα 

θελά απηά επηρεηξεί λα θαιχςεη ε παξνχζα κειέηε, κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
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2. Πξώην κέξνο έξεπλαο 
Όπσο έρεη ήδε θαλεί θαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ππάξρεη απμεκέλν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζέκαηα κάζεζεο κε ηε ρξήζε 

βίληεν αιιειεπηδξαζηηθνχ θαη κε. Παξά, σζηφζν, ην απμεκέλν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ζρεηηθά δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ 

δεκηνπξγψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν. Σν θελφ απηφ επηρεηξεί λα θαιχςεη ε 

παξνχζα έξεπλα, ε νπνία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνυπάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα 

ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη 

εξεπλεηηθά ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ππφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

2.1.Μεζνδνινγία 

ε πξψηε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

ζθνπηά ησλ ζρεδηαζηψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν, αιιά θαη λα 

δηαπηζησζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε  ην πξψην κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζε 25 πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο» θαη ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο.  

2.1.1. θνπφο, ηφρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έξεπλαο 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ 

αθνξά ζην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε εζηηάδεη ζηηο απφςεηο ππνςήθησλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλα κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν, αιιά θαη ηελ επίδξαζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη απηφ ζηε 

κάζεζε θαη ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε.  ηελ παξνχζα 

έξεπλα, δεηήζακε απφ εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ αιιειεπηδξαζηηθά βίληεν 

κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ππνζηήξημεο γηα ηε 

ζρεδίαζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.  
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ηόρνο καο ήηαλ λα δηαθξίλνπκε:  

1. Πσο αμηνινγνχλ ην ηειηθφ πξντφλ πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ηη ζέζε κπνξεί λα έρεη 

απηφ ζε κηα πξαγκαηηθή ζρνιηθή ηάμε.   

2. Πνηεο νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν σο 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο ζπγθξηηηθά κε ην γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν.  

3. Πνηνη νη ηχπνη αιιειεπηδξάζεσλ πνπ επλννχλ πεξηζζφηεξν ην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα.  

4. Πσο αμηνινγνχλ νη ίδηνη σο κειινληηθνί δάζθαινη ηελ εθαξκνγή κηαο αλάινγεο 

δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. 

5. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα 

ηελ επξχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.   

2.1.2. πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ είθνζη πέληε (25) πξσηνεηείο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εθ 

ησλ νπνίσλ θάπνηνη ελ ελεξγεία θαη θάπνηνη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 22-40 

εηψλ. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη ηέζζεξηο (4) ήηαλ άληξεο θαη νη εηθνζηκία (21) 

γπλαίθεο.  

2.1.3. Γηαδηθαζία εθαξκνγήο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε πξψηε θάζε ζε κία ζπλεδξία δηάξθεηαο πέληε (5) σξψλ. Ζ 

ζπλεδξία ρσξίζηεθε ζε 5 κέξε κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ δεθάιεπηεο 

ζπζθέςεηο πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ιχλνληαη 

ηπρφλ πξνβιήκαηα ή απνξίεο.  

 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα εηζήγεζε πάλσ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ 

αθνξά ζην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαη ηελ κέρξη ηψξα έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζηνλ 

ηνκέα απηφ.  Αθνινχζεζε κηα ζπδήηεζε-παξνπζίαζε ζε κνξθή power point πάλσ 

ζην ζέκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (cyberbullying), ην νπνίν επηιέρηεθε σο ην 

ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνινχληαλ νη ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα, ε παξνπζίαζε 

πεξηιάκβαλε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ θπβεξλνεθθνβηζκνο, ηα αίηηά ηνπ, ηα κέζα κε ηα 

νπνία εθδειψλεηαη (π.ρ. Facebook, email θ.α.), ηηο κνξθέο εθδήισζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ην ζρεηηθφ κε ηνλ φξν ιεμηιφγην, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν γηα 
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ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ ζχκαηνο φζν θαη ηνπ ζχηε. Αθφκε, αλαθεξφηαλ ζηνπο ηξφπνπο 

πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα κέρξη ζήκεξα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πάλσ ζην δήηεκα απηφ.  Δπηπιένλ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην 

δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, φπσο εξεπλεηηθά άξζξα θαη ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο 

κπνξνχζαλ λα επηζθεθηνχλ νη θνηηεηέο, είρε δηακνηξαζηεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 

ηεο πιαηθφξκαο wikispaces κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηε ζπλεδξία πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Κάζε ζπκκεηέρσλ έπξεπε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν δηάξθεηαο 2-3 ιεπηψλ ζηεξηδφκελνο ηφζν 

ζηε ζεσξία ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν φζν θαη ζην πιηθφ πνπ δφζεθε γηα ηνλ 

δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, ελψ ν ζηφρνο ήηαλ ην ζχλνιν ησλ μερσξηζηψλ βίληεν ησλ 

θνηηεηψλ λα απνηειέζνπλ έλα κάζεκα γηα ηνλ θπβεξλεηηθφ εθθνβηζκφ ειεχζεξα 

δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν. 

 

ην ζεκείν απηφ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα νξγαλψζνπλ ηηο επηκέξνπο 

ελφηεηεο ηηο νπνίεο ζα πεξηιάκβαλε ην εληαίν θεθάιαην cyberbullying, νη νπνίεο 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 1.«Γελ είζαη κφλνο», 2. «Μηινχλ γηα κέλα», 3. «Γείρλνπλ 

θσηνγξαθίεο κνπ», 4. «Φνβάκαη ην θηλεηφ κνπ», 5. «Μελ ην θξαηάο κέζα ζνπ», 6. 

«Ση κπνξψ λα θάλσ;», 7. «Θα κπνξνχζα λα ην έθαλα θη εγψ». Έπεηηα ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ. Κάζε έλαο έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη έλα αιιειεπηδξαζηηθφ 

βίληεν δηάξθεηαο 2-3 ιεπηψλ ζηεξηδφκελνο ηφζν ζηε ζεσξία ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

βίληεν φζν θαη ζην πιηθφ πνπ δφζεθε γηα ηνλ θπβεξλεηηθφ εθθνβηζκφ.  

 

Γηα λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ βίληεν 

δεκηνπξγήζεθε θαη δηακνηξάζηεθε έλα ζχλνιν ζαξάληα πέληε (45) ζρεδηαζηηθψλ 

θαξηψλ (learning cards) νη νπνίεο κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο. Οη θάξηεο πεξηιάκβαλαλ νδεγίεο-ζπκβνπιέο πνπ ζπλνςίδνπλ 

ηηο βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. 

πγθεθξηκέλα, νη θάξηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ έδηλαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηα βήκαηα 

πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο  (παξάδεηγκα θαξηψλ ζηελ εηθφλα 4), ηνπο 

ηχπνπο βίληεν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ (παξάδεηγκα θαξηψλ ζηελ 

εηθφλα 5), ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν (παξάδεηγκα θαξηψλ ζηελ εηθφλα 6), ηε 

δηάξθεηά ηνπο, ηνπο ηχπνπο αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαηψζνπλ 

ζηα βίληεφ ηνπο (παξάδεηγκα θαξηψλ ζηελ εηθφλα 7) θαη ηα πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία 

ζα κπνξνχζαλ λα επεμεξγαζηνχλ ηα βίληεφ ηνπο (παξάδεηγκα θαξηψλ ζηελ εηθφλα 8). 
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Δηθόλα 4: Παξάδεηγκα ζρεδηαζηηθψλ θαξηψλ (1) 
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Δηθόλα 5: Παξάδεηγκα ζρεδηαζηηθψλ θαξηψλ (2) 
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Δηθόλα 6:Παξάδεηγκα ζρεδηαζηηθψλ θαξηψλ (3) 
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Δηθόλα 7:Παξάδεηγκα ζρεδηαζηηθψλ θαξηψλ (4) 
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Δηθόλα 8: Παξάδεηγκα ζρεδηαζηηθψλ θαξηψλ (5) 

 

Σν ζχλνιν ησλ ζρεδηαζηηθψλ θαξηψλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη κνηξάζηεθαλ 

ζηνπο θνηηεηέο βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο (Παξάηεκα Α).  

ην ζεκείν απηφ νη καζεηέο μεθίλεζαλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ ηνπο ζην 

δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί ην θαηάιιειν πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

βίληεφ ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ βίληεν πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο movie maker, ελψ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ LearnWorlds ηφζν σο 
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εξγαιείν δεκηνπξγίαο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν θαζψο θαη σο εξγαιείν 

παξνπζίαζεο φισλ ησλ βίληεν ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο, ην νπνίν δηαηέζεθε 

δσξεάλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο απφ ηελ εηαηξεία. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ 

δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο 

δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα νξγαλψλεη ηε 

δηδαζθαιία ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη απηέο ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο. Οη κνλάδεο 

απηέο κπνξεί λα απνηεινχλ βίληεν, εξσηεκαηνιφγηα, ηεζη, e-books ή ζπλδέζκνπο, κε 

ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ νη καζεηέο. Οη καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο λα επηθνηλσλνχλ 

θαη κεηαμχ ηνπο. Σν πεξηβάιινλ, δηαζέηεη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα λα επηηξέπεη 

ηελ πξνζζήθε πνηθίισλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζηα βίληεν. Έηζη, νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγνχληαη ειεχζεξα ζην πεξηβάιινλ, λα 

κεηαβαίλνπλ γξήγνξα απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν θαη λα δέρνληαη  αθνπζηηθέο, 

ιεθηηθέο θαη εηθνληθέο πιεξνθνξίεο.  

Δηθόλα 9: Ζ πιαηθφξκα LearnWorlds 

Οη θνηηεηέο ζπλδέζεθαλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε θαηάιιειεο 

ππνδείμεηο δεκηνχξγεζαλ ηα βίληεφ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν μεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο αιιά 

νινθιεξψζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο μερσξηζηά κέζα ζε δηάζηεκα κηαο βδνκάδαο. 

2.1.4. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνπκε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθε κέζα απφ 22 αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζηελ εκπεηξία ησλ ππνςήθησλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 
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ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. Δπηιέρζεθε απηή ε κνξθή ζπλέληεπμεο, θαζψο 

πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ επειημία λα επηρεηξήζεη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ιεγνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θπξίσο ζηα ζεκεία φπνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ 

δηθνξνχκελα ή αδηεπθξίληζηα ζρφιηα απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ην 

ππνθείκελν ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα δνζνχλ θαηάιιειεο επεμεγήζεηο (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007; Hitchcock & Hughes, 1995;Robson, 2002).  

 

Δξσηήζεηο ζπλέληεπμεο 

Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο επηρεηξνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

➢ Καηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη αλ πηζηεχνπλ φηη θάηη ζα έπξεπε λα αιιάμεη. 

➢ Καηά πφζν ην πιηθφ πνπ δφζεθε βνήζεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ βίληεν.  

➢ Καηά πφζν νη ππεχζπλνη ηεο δηαδηθαζίαο βνήζεζαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

➢ Καηά πφζν ην ηειηθφ πξντφλ πνπ δεκηνπξγήζεθε αληαπνθξίζεθε ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζεσξείηαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο.  

➢ Ση είλαη απηφ πνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ζην ηειηθφ πξντφλ ζε ζρέζε κε ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. 

➢ Αλ πηζηεχνπλ φηη είλαη έλα εξγαιείν ρξεζηκφηεξν/απνηειεζκαηηθφηεξν ζε κηα 

δηδαζθαιία απφ έλα γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν. 

➢ Πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί ηχπνη αιιειεπηδξάζεσλ απφ απηνχο πνπ 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν.  

➢ Πνηα ήηαλ ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ ζπλάληεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

ζρέζε κε ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. 

 

ηελ αξρή θάζε αηνκηθήο ζπλέληεπμεο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ελεκεξψλνληαλ πξνθνξηθά γηα ηελ έξεπλα, ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο καγλεηνθψλεζεο θαη απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ skype ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016  θαη δηήξθεζαλ 

θαηά κέζν φξν 30 ιεπηά ε θαζεκία. Ζ θαηαγξαθή ηνπο έγηλε ζε ςεθηαθά αξρεία, ηα 

νπνία απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη ελ ζπλερεία ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα 
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αλαιχζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Atlas.ti θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

2.2. Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Ιθαλνπνίεζε – Μαζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

πλνιηθά, ε φιε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν θάλεθε λα 

ηθαλνπνηεί ηνπο θνηηεηέο, ελψ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απνηέιεζε κηα πξσηφγλσξε 

εκπεηξία, αθνχ δελ γλψξηδαλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν  

«Θεσξψ φηη ήηαλ κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία γηαηί γηα κέλα ήηαλ θάηη θαηλνχξγην 

πνπ δελ είρα μαλαδεί νπφηε κνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα», «…γηα κέλα ήηαλ θάηη εληειψο 

θαηλνχξην δελ είρα δεη θάηη ηέηνην μαλά, δελ γλψξηδα θαλ ηελ χπαξμε ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν φπνηε αλακθίβνια είρε ελδηαθέξνλ …».  

 

Σν αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν αμηνινγήζεθε σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

κάζεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο πξνζζέηεη πιενλεθηήκαηα ζηα 

ήδε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε ελφο γξακκηθνχ βίληεν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν νπζηαζηηθά ιχλεη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ησλ γξακκηθψλ βίληεν, δειαδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ 

εγξήγνξζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ, 

«…λνκίδσ φηη έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα γηαηί ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ είλαη 

δηαξθψο ζε εγξήγνξζε θαη δελ αθαηξνχληαη βιέπνληαο έλα πιηθφ ην νπνίν δηαξθεί 

πνιιή ψξα ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θάπνηεο παχζεηο γηαηί είλαη αδχλαηνλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ηα παηδηά γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα..», «…επεηδή ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή θξαηάεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ν νπνίνο 

είλαη δηαξθψο ζε εγξήγνξζε γηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο», «...αλαγθάδεη ηνλ 

καζεηή λα πξνζέμεη αθφκε θαη αλ έρεη αθαηξεζεί γηα ιίγν» 

ελψ επηπιένλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ θαη εηηθεηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα ζεκεία πνπ επηζπκεί ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί λα δηαθφςεη ηε ξνή ηνπ βίληεν  

«δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηνλίζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ψζηε λα 

θαηεπζχλεη εθεί πνπ ζέιεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ»  

Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ φηη ζεσξνχλ φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν σο 

έλα ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο αθνχ ηνπο επηηξέπεη λα 
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αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε γλψζε. Γηα απηφ ην ιφγν εθηηκνχλ φηη ε δπλαηφηεηα 

εκπινθήο φισλ ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλή. 

«είλαη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη κάιινλ 

πεξηζζφηεξν βνεζφο-ζπληνληζηήο, ψζηε νη καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε 

γλψζε», «…κπνξεί λα δψζεη ζηνλ καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί πξψηα θαη λα 

πξνβιέςεη ηη ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ελφο πεηξάκαηνο γηα παξάδεηγκα, ψζηε λα 

αλαθαιχςεη απφ κφλνο ηνπ ηε γλψζε».   

Πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο αληίιεςεο είλαη ε ηδέα φηη ζα κπνξνχζακε λα 

νδεγεζνχκε ζην ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ απνθιεηζηηθά βαζηδφκελσλ ζην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν κέζα απφ ηα νπνία νη καζεηέο ζα καζαίλνπλ απφ κφλνη 

ηνπο. 

 «Ννκίδσ βέβαηα πσο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζνπ ιχλεη ηα ρέξηα. Αλ έρεηο δεκηνπξγήζεη 

έλα ηέηνην βίληεν κπνξείο λα ην πξνβάιεηο ζηνπο καζεηέο θαη έπεηηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεηο κηα ζπδήηεζε. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν κάζεκα», «Ο εθπαηδεπηηθφο 

είλαη κάιινλ πεξηζζφηεξν βνεζφο-ζπληνληζηήο, ψζηε νη καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ απφ 

κφλνη ηνπο ηε γλψζε».  

Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ηζρπξίζηεθαλ επίζεο φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ ή 

εμσηεξίθεπζεο ησλ πξνεγνχκελσλ γλσζηηθψλ παξαλνήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

καζεηέο. 

«…ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ίζσο θαη έλα κέζν αμηνιφγεζεο, αληί δειαδή γηα έλα 

γξαπηφ ηεζη, πνιχ πην επράξηζην γηα ηνλ καζεηή», «κπνξείο λα εμεηάζεηο ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ηελ θαηαλφεζε…»  

Σα βίληεν ησλ θνηηεηώλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηα 

δηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ κέζα ζηε ξνή ηνπ βίληεν εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ θπξίσο 

επαγσγηθά εξσηήκαηα κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο φζν θαη ζσζηνχ 

ιάζνπο  

«…Ζ ηξίηε αιιειεπίδξαζε είλαη κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο κε ζθνπφ λα κπνπλ 

ηα παηδηά ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαξσηεζνχλ πψο 

ζα έλησζαλ αλ βίσλαλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα έρσ βάιεη πάιη εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα έρνπλ ηελ επθαηξία ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ…», «Οη ηχπνη 



[55] 
 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ κφλν εξσηήζεηο», «Σν ηξίην 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν είλαη κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα ηνπο βάισ 

ζηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζην βίληεν πνπ πθίζηαληαη ην cyberbullying λα αλαθαιχςσ ηνλ 

ηξφπν αληίδξαζήο ηνπο ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε» 

Σν πεξηερφκελν ηνπ βίληεν πξνθαλψο θαζνξίδεη θαη ηε ζρεηηθή θαηαιιειφιεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αιιειεπίδξαζεο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ αληηθείκελν, ην 

δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, ηα ξεηνξηθά εξσηήκαηα ζεσξήζεθαλ επίζεο θαηάιιεια θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ ζεαηή κε ηνλ 

πξσηαγσληζηή.  

«… ρξεζηκνπνίεζα δχν εξσηήζεηο πξφβιεςεο γηα ην ηη θαληάδνληαη νη ζεαηέο φηη 

αηζζάλεηαη ν πξσηαγσληζηήο ή ηη ζα ζπκβεί ηηο επφκελεο εκέξεο. Να πξνβιεκαηηζηεί 

δειαδή γηα ην ηη κπνξεί λα γίλεη», «Πξψην κήλπκα ηη πηζηεχεηο φηη ζα θάλεη; κε ζθνπφ 

λα κπεη ν καζεηήο ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη λα κελ είλαη απιφο παξαηεξεηήο ηνπ 

βίληεν. Θα θχγεη απφ ηελ παξέα ή ζα αγλνήζεη ην κήλπκα;» 

Δπηπιένλ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο βξήθαλ αμία ζηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζρνιηαζκνχ 

ή ππνηίηισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηε ζθέςε θαη ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηε θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ.  

«… έβαια θάπνηνπο ππφηηηινπο απφ θάησ πνπ πεξηγξάθνπλ ην βίληεν, ην νπνίν κπνξεί 

αιιηψο λα κελ γηλφηαλ θαηαλνεηφ απφ ηνπο καζεηέο», «…πξνζέζεζα κελχκαηα πνπ 

ζπκβνπιεχνπλ ή πιεξνθνξνχλ ηνλ καζεηή, θαζψο θαη ππφηηηινπο πνπ επεμεγνχλ ηα 

αγγιηθά θείκελα», «…πξφζζεζα έλα ζρφιην ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ην 

cyberbullying ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα ηνλίζσ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο»).  

εκαληηθόηεξα ζηνηρεία 

Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηε καζεζηαθή αμία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηηο θαηέηαμαλ κε ηε ζεηξά πνπ ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ. 

Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ σο ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ, ηηο εξσηήζεηο θάζε ηχπνπ πνπ αλαγθάδνπλ ηνλ ζεαηή 

λα ζθεθηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν θαη ζέηνπλ ζε εγξήγνξζε ηελ πξνζνρή ηνπ  

«Ννκίδσ φηη νη εξσηήζεηο είλαη πην ζεκαληηθέο απ’ φια ηα άιια ζηνηρεία γηαηί βάδνπλ 

ην παηδί ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί θαη απαληήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα ιάβεη 

έλα κήλπκα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή», «ηηο εξσηήζεηο πην πνιχ γηαηί αλαγθάδνπλ ην 

παηδί λα ζθεθηεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν», «Ννκίδσ φηη νη εξσηήζεηο είλαη πην 
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ζεκαληηθέο απφ ηηο εηηθέηεο γηα παξάδεηγκα, γηαηί βάδνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη 

λα απαληήζνπλ θαη φρη απιά λα δηαβάζνπλ θάηη». 

Εεηψληαο ηνπο λα επηιέμνπλ ην θαιχηεξν θαηά ηε γλψκε ηνπο βίληεν απφ ηα 

δεκηνπξγήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζρνιίαζε δχν 

βίληεν κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: πεξηζζφηεξεο θαη πην εχζηνρεο αιιειεπηδξάζεηο, 

κεγαιχηεξε πνηθηιία αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη θαιχηεξε επεμεξγαζία 

ηνπ γξακκηθνχ βίληεν. 

«Μνπ άξεζε ην βίληεν ηνπ [φλνκα 1] γηαηί ήηαλ πην θαινδνπιεκέλν, ρξεζηκνπνίεζε 

πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αιιειεπηδξάζεηο, θάλεθε φηη είρε αθηεξσζεί 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απφ φηη ζηα ππφινηπα βίληεν», «Μνπ άξεζαλ ηα βίληεν ηνπ 

[φλνκα 1]θαη ηεο [φλνκα 2] γηαηί πεξηείραλ αξθεηά αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, ην 

βίληεν δειαδή ζηακαηνχζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε απνηέιεζκα λα δηαηεξεί 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή δσληαλφ», «Μνπ άξεζε ην βίληεν ηεο [φλνκα 2] γηαηί είρε 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ πηζηεχσ ζα πξνβιεκάηηδαλ θαη ζα έθαλαλ ηνλ καζεηή 

λα ζθεθηεί», «Γηα παξάδεηγκα, ηνπ [φλνκα 1] ζεσξψ φηη είρε αξθεηά εχζηνρεο θαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζηα ζσζηά ζεκεία εξσηήζεηο».  

Οη θνηηεηέο αλαγλψξηζαλ φηη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν δελ είλαη ν ηχπνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αιιά ν ηχπνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη. ην βίληεν ηνπ ελφο απφ ηνπο δπν θνηηεηέο ππήξραλ 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη αιιειεπίδξαζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ κπνξνχζαλ 

λα δηαηεξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή, ελψ κεηά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην 

βίληεν παξέρνληαλ ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο αλαηξνθνδνηήζεηο, θάηη πνπ έιεηπε απφ ηα 

πεξηζζφηεξα βίληεν. Σν βίληεν ηεο θνηηήηξηαο απνηεινχληαλ απφ κηα ζχλζεζε 

εηθφλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ερνγξαθεκέλσλ θσλψλ πνπ δηαθφπηνληαλ απφ 

εξσηήζεηο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνλ ζεαηή, παξέρνληαο θάζε θνξά θαη ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε. Ήηαλ δειαδή δηαθνξεηηθή θαη ε θφξκα ηνπ βίληεν. 

Αθνχ είραλ δεη ηα βίληεν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ηδαληθά ζα ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ πεξηζζφηεξα αιιειεπηδξαζηηθά 

ζηνηρεία θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία αιιειεπηδξάζεσλ ζηα βίληεφ ηνπο.  

«…κπνξεί λα πξφζζεηα θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ ζσζηφ ή ιάζνο ή θάπνηα 

επηπιένλ ζηνηρεία φπσο ζπλδέζκνπο ή δείθηεο γηα λα ην θάλσ ιίγν πην 

αιιειεπηδξαζηηθφ...», «Ζ αιήζεηα είλαη φηη εγψ δελ ελζσκάησζα πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απφ απηνχο πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα. Θα ήζεια λα δσ έλα 

βίληεν πνπ λα πεξηέρεη πην πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο», «…ζα ήζεια λα πξνζζέζσ πνιχ 
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πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ηη ζα έθαλαλ νη καζεηέο ζε κηα αλάινγε πεξίπησζε ψζηε λα 

βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή»).  

Δπίζεο ηφληζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα γπξίζνπλ ην δηθφ ηνπο βίληεν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπο αληί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ήδε 

ππάξρνληα. Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ 

καζεηή: 

«…δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ βίληεν, δειαδή ε θάζε 

απάληεζε λα νδεγεί ζε άιιε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν, ψζηε λα ππάξρνπλ θαη νη δχν φςεηο 

ηνπ λνκίζκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηνλίδνληαλ θαιχηεξα νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ή 

ην αληίζεην αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή. Βέβαηα δελ ήηαλ θαηάιιειν ην 

βίληεν, απηφ ζα γηλφηαλ κφλν αλ γχξηδα κφλνο κνπ ην βίληεν, θάηη πνπ ζα ήζεια λα 

θάλσ αλ ππήξρε άλεζε ρξφλνπ», «Ζ αιήζεηα είλαη φηη αλ είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα 

γχξηδα ην βίληεν κφλε κνπ ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζέισ»). 

Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη βξίζθνπλ ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαηάιιειν γηα 

νπνηνδήπνηε κάζεκα ρσξίο πεξηνξηζκνχο πεξηερνκέλνπ, θαη ζα κπνξνχζαλ λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ αμηνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ θάζε θνξά. 

«…αιιά πηζηεχσ φηη ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεί 

λα ην πξνζαξκφζνπκε θαηάιιεια», «…πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν», «Θεσξψ φηη είλαη θαιφ γηα αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, αιιά θαη ζε πην ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, φπσο είλαη ηα 

καζεκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο πνπ δπζθνιεχνληαη ηα παηδηά».  

Πξνβιήκαηα 

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ αλαδείρζεθε σο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο, φπσο θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη 

δελ πξφιαβαλ είηε λα νινθιεξψζνπλ ηα βίληεφ ηνπο είηε λα ηα επεμεξγαζηνχλ φπσο 

ζα ήζειαλ  

«δελ νινθιεξψζακε απηφ πνπ είρακε αξρηθά σο ζθνπφ», «Ήηαλ κηα θαιά δνκεκέλε, 

πνιχ ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία, απιψο ζα ήζεια ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν. Θεσξψ 

δειαδή φηη ν ρξφλνο ήηαλ ειάρηζηνο γηα κηα ηέηνηα δχζθνιε δηαδηθαζία».  
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Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο επηζήκαλαλ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ 

βίληεν, αλ θαη ελδηαθέξνπζα, είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη απαηηεί πνιχ θαιή 

πξνεηνηκαζία, αιιά θαη δηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

«…ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή δνπιεηά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ: ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή 

πξνεηνηκαζία. Αλ έρεη θαλείο ηνλ ρξφλν θαη ηελ δηάζεζε λα αζρνιεζεί είλαη κηα 

επθαηξία γηα λα κπνπλ νη καζεηέο ζηε δηαδηθαζία απηή λα ζπκκεηέρνπλ, ηνπο αξέζεη», 

«Ννκίδσ φηη ρξεηάδεηαη πάξα πνιχ θφπνο θαη ρξφλνο, αιιά θαη γλψζε απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα λα ην θάλεη φιν απηφ, νπφηε δελ μέξσ αλ είλαη εθηθηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε. Γελ μέξσ θαηά πφζν ζα κπνξνχζα λα αθηεξψζσ ηφζν πνιχ 

ρξφλν», «Χο εξγαιείν ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ήηαλ θάηη θαηλνχξην πνπ κνπ άξεζε 

πάξα πνιχ, απιά ζεσξψ φηη ζέιεη πνιχ ρξφλν γηα λα θηηάμεηο έλα ηέηνηνπ είδνπο βίληεν, 

ην νπνίν λα κπνξεί λα ζηαζεί κέζα ζηελ ηάμε».  

Οη ζπκκεηέρνληεο επίζεο ζεκείσζαλ σο αξλεηηθή δηάζηαζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

βίληεν, ην γεγνλφο φηη ν «πξαγκαηηθφο» ρξφλνο παξαθνινχζεζεο κεγαιψλεη.  

«…ράλεηαη ρξφλνο θαζψο έλα αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ησλ 20 ιεπηψλ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη πνιχ παξαπάλσ, ελψ έλα γξακκηθφ βίληεν ησλ 10 ιεπηψλ δηαξθεί 10 

ιεπηά…»)  

Οξηζκέλνη θνηηεηέο ζηάζεθαλ θαη ζηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληίζηνηρα 

εγρεηξήκαηα.  

«….ην βαζηθφ πξφβιεκα κνπ ήηαλ ηερληθφ. Καηά ηα αιιά δε ζπλάληεζα θάπνηα 

δπζθνιία» /«ζηελ αξρή αληηκεηψπηζα αξθεηέο δπζθνιίεο κε ηελ πιαηθφξκα θαη ηελ 

εηζαγσγή ηνπ βίληεν κφιηο φκσο εμνηθεηψζεθα δελ είρα θάπνην πξφβιεκα, 

«Αληηκεηψπηζα πάξα πνιιέο πξαθηηθέο δπζθνιίεο, αθηέξσζα πάξα πνιχ ρξφλν, 60 

ψξεο ζρεδφλ, θνπξάζηεθα πάξα πνιχ αθφκε θαη γηα λα αλεβάζσ ην βίληεν κνπ ζηελ 

πιαηθφξκα, αιιά θαη γηα λα εηζάγσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο», 

 θαζψο θαη  

Υξεηάδνληαη ππνζηήξημε; 

Οη θνηηεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ π.ρ. ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζεο, ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ζα πξνζζέζνπλ αιιειεπίδξαζε θηι.  

«Πξνβιεκαηίζηεθα βέβαηα φζνλ αθνξά ην πνηνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηχπνο 

αιιειεπίδξαζεο ή πνην ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν γηα λα εηζαρζεί, αιιά λνκίδσ φηη ην 

γεγνλφο φηη ην νξγάλσζα πξηλ μεθηλήζσ ηελ επεμεξγαζία ηνπ κε βνήζεζε αξθεηά», 
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«αθηέξσζα αξθεηή ζθέςε ζην λα ζθεθηψ ηη ζηνηρεία ζα βάισ, αλά ηη ρξνληθφ δηάζηεκα 

γηα λα κελ θνπξάδνληαη νη καζεηέο, αλ ζα δηαθφπησ ην βίληεν φηαλ ππάξρεη 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν». 

Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θάξηεο πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα απαληήζνπλ ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα ή ηηο είδε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ βίληεν ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ φηη νη θάξηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ήηαλ ρξήζηκεο αιιά πξαθηηθά δελ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δηθνχ ηνπο αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν 

«Σηο θάξηεο δελ ηηο ζπκβνπιεχηεθα πάξα πνιχ γηαηί δελ ππήξρε ρξφλνο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα είρα ήδε θαηαζθεπάζεη ζρεδφλ φιν ην βίληεν νπφηε δελ ηηο είδα», «…ηηο είδα 

αθνχ είρα θαηαζθεπάζεη ην βίληεν αιιά ην θαιφ ήηαλ φηη κπφξεζα λα ηηο ζπκβνπιεπηψ 

θαη λα δηνξζψζσ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρα πξνζζέζεη ζην βίληεφ κνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κε βνήζεζαλ ψζηε λα ππνινγίζσ πφζεο αιιειεπηδξάζεηο ζα έπξεπε λα 

πξνζζέζσ ψζηε λα κελ θνπξάζσ ηνπο ζεαηέο ή ηη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζα κπνξνχζα 

λα εηζάγσ ζην βίληεφ κνπ» «…κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ νη θάξηεο, γηαηί παξφιν πνπ δελ 

πξνιάβακε λα ηηο κειεηήζνπκε ιεπηνκεξψο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ήηαλ γξακκέλεο (κε 

εηθφλεο, ιέμεηο-θιεηδηά) ήηαλ αξθεηά βνεζεηηθφο θαη κνπ έδσζαλ έκπλεπζε θαη πνιιέο 

πξαθηηθέο ηδέεο γηα λα δεκηνπξγήζσ ην βίληεφ κνπ». 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο δεκνζηεχηεθαλ ζην  5ν 

Παλειιήλην πλέδξην κε ηίηιν «Έληαμε θαη Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Γηαδηθαζία», πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν 21/04/2017 έσο 24/04/2017. 

3.Γεύηεξν κέξνο έξεπλαο 
ην δεχηεξν απηφ κέξνο ηεο έξεπλαο επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν απφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηή ηε θνξά σο 

καζεηεπνκέλσλ θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζπγθξηηηθά κε ην απιφ 

βίληεν, αιιά θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απηή ηε θνξά σο «θαηαλαισηψλ» 

αληί ζρεδηαζηψλ ηέηνηνπ ηχπνπ βίληεν. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα απαληήζνπκε ζην 

εξψηεκα απηφ. 
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3.1.Μεζνδνινγία  

3.1.1. θνπφο θαη ζηφρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έξεπλαο 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζηε δηδαζθαιία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο -σο ζεαηέο απηή ηε θνξά- γηα ηελ ζεκαζία ηνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ. Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα έξεπλα 

απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν: (α) ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ, (β) ζηελ 

αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ηνπο θαη (γ) ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηόρνη ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

εμήο: 

1. Πνηα είλαη ε καζεζηαθή απφδνζε ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν κε 

ηελ πξνζζήθε αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη πνηα ε 

καζεζηαθή απφδνζε ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν κε ηελ 

πξνζζήθε αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο βίληεν. 

2. Πνηα είλαη ε κεηαβνιή ζηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν 

κε ηελ πξνζζήθε αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη πνηα ησλ 

θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν κε ηελ πξνζζήθε ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ 

εθηφο βίληεν. 

3. Πψο δηακνξθψζεθε ε απηνξξχζκηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο. 

4. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο γηα ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαη πψο αμηνινγνχλ νη 

ίδηνη σο κειινληηθνί δάζθαινη ηελ εθαξκνγή αλάινγεο δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν.  

Έηζη, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη:   

Τ1: Οη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα βίληεν κε ηηο ελζσκαησκέλεο 

αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ 

δηδάζθνληαη κε ην ζπκβαηηθφ βίληεν θαη ηελ πξνζζήθε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ εθηφο βίληεν.  
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Τ2: Οη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα βίληεν κε ηηο ελζσκαησκέλεο 

αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζηηο ζηάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη κε ην ζπκβαηηθφ βίληεν θαη ηελ πξνζζήθε ησλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο βίληεν.  

Τ3: Οη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο.  

3.1.2.Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηεο εθαξκνγήο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεχηεξε απηε εθαξκνγή ήηαλ 54 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

δεχηεξνπ έηνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. 

πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ άηνκα 19-20 εηψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 8 ήηαλ άλδξεο θαη νη 

46 γπλαίθεο.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο πεηξάκαηνο πεδίνπ 

κε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ δηελεξγήζεθε ζε δχν νκάδεο, πεηξακαηηθή θαη 

ειέγρνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ην δείγκα ρσξίζηεθε ηπραία ζηηο δχν νκάδεο, 

ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα 

βίληεν κε ηελ πξνζζήθε αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν ρσξίο ηελ πξνζζήθε 

αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο αιιά κεηά ην ηέινο ηνπο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη φινη νη θνηηεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θάηη 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. 

3.1.3. ρεδηαζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 

Δπηινγή γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

Ιδησηηθόηεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

Γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο επηιέρηεθε ην δήηεκα ηεο ηδησηηθφηεηαο ζην 

δηαδίθηπν θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή είλαη γηαηί απνηειεί έλα επίθαηξν δήηεκα πνπ έρεη 

πξνζειθχζεη κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη ζε 

θάζε βήκα ηεο πινήγεζεο καο ζην δηαδίθηπν «πξνζθέξνπκε» πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο. Καζεκεξηλά, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δηαθηλείηαη έλαο ηεξάζηηνο φγθνο 
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πιεξνθνξηψλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θάπνησλ αηφκσλ. Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο κέζνδνη ζπιινγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο ησλ δηαθηλνχκελσλ απηψλ δεδνκέλσλ, πνπ πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε αζέκηην ηξφπν. Με ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα θπξηαξρνχλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο θαη ηε ζπλερή άλνδν ηνπ Internet of Things (ην Γηαδίθηπν 

ησλ Πξαγκάησλ), ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο απμάλεηαη δηαξθψο θαη ηαπηφρξνλα ε 

δήηεζε θαη ε απφθηεζή ηεο. εκείν ελδηαθέξνληνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ θαζελφο κπνξνχλ λα γίλνπλ επθαηξία 

θέξδνπο. Με ηα αηνκηθά δεδνκέλα λα δηαθηλνχληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ζε 

πνιιαπιέο ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, φπσο θηλεηέο ζπζθεπέο, wearables 

(ππνινγηζηέο -αμεζνπάξ) θαη sensors (αηζζεηήξεο), ε πιεξνθνξία γίλεηαη επάισηε ζε 

πηζαλέο ππνθινπέο θαη παξαβηάζεηο. Πιένλ ζα παξαηεξνχκε ζπλερψο πεξηζζφηεξνπο 

αηζζεηήξεο (sensors) θαη ελεξγνπνηεηέο (actuators) ζηα ειεθηξνληθά αγαζά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά, ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζηηο ππνδνκέο ησλ πφιεσλ, 

πνπ λαη κελ ζα βειηηψζνπλ ηε δσή καο κε αληάιιαγκα φκσο ηελ απψιεηα ηεο 

ηδησηηθφηεηάο καο.  

Πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

αλαδείμεη φηη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ηεξαξρνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηάο 

ηνπο ηδηαίηεξα πςειά ζηελ θιίκαθα ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλεζπρηψλ. Παξά ηαχηα, 

θαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο πξνζέζεηο ηνπο, δηαζέηνληαο εζειεκέλα ή κε, κεγάιν φγθν πξνζσπηθψλ ηνπο 

πιεξνθνξηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (ζπκκεηνρή ζε δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

εθηέιεζε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πνιιά άιια). Σν γεγνλφο απηφ ραξαθηεξίδεηαη 

σο ην «παξάδνμν ηεο ηδησηηθφηεηαο». ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία γίλεηαη πξνθαλέο 

φηη ν ηξφπνο πνπ ελεξγνχλ νη ρξήζηεο ζην Γηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο πξνζέζεηο θαη λα νδεγήζεη ζε άκβιπλζε ηνπ παξαδφμνπ ηεο 

ηδησηηθφηεηαο, κε ηελ επαχμεζε ηεο επίγλσζεο ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθά ζα βνεζνχζε θαη ε επαχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο απφ πιεπξάο ησλ δηαδηθηπαθψλ εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ, ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ, δηαλέκνπλ θαη 

γεληθφηεξα δηαρεηξίδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ (Norberg et al, 

2007·Aguirre et al, 2016·Young et al, 2013).   

Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρεη θαζηεξψζεη απφ ην 
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2006, ηελ 28ε Ηαλνπαξίνπ σο Δπξσπατθή Ζκέξα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Με αθνξκή κάιηζηα ηελ εθαξκνγή απφ 26 Ματνπ ηνπ 2018 ηνπ Νένπ 

Δπξσπατθνχ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα (GDPR) ην δήηεκα 

ηεο ηδησηηθφηεηαο θαζίζηαηαη αθφκε πην επίθαηξν. Ο παξαπάλσ θαλνληζκφο 

πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηνπ αηφκνπ ηνπ 

νπνίνπ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία. Απηά ηα εληζρπκέλα 

δηθαηψκαηα παξέρνπλ ζηα άηνκα κεγαιχηεξν έιεγρν επί ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο αλάγθεο χπαξμεο ζαθνχο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ηεο 

επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, ησλ 

δηθαησκάησλ δηφξζσζεο, δηαγξαθήο θαη «ιήζεο», ηνπ δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο, 

κεηαμχ άιισλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ 

«θαηάξηηζε πξνθίι» θαη ηνπ δηθαηψκαηνο θνξεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ απφ πάξνρν 

ζε πάξνρν. Θεζπίδεη, επίζεο, ηελ ππνρξέσζε ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ λα παξέρνπλ δηαθαλείο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο πιεξνθνξίεο ζηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

(Albrecht, 2016). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζεσξήζεθε φηη ην ζέκα απηφ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο καο, φζν θαη ζηα ελδηαθέξνληα 

ησλ θνηηεηψλ. 

3.1.4.ρεδηαζκφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

Τν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ LearnWorlds 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ LearnWorlds, ην νπνίν δηαηέζεθε δσξεάλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο απφ 

ηελ εηαηξεία, φπσο θαη θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ, φπσο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, δηαζέηεη 

κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

πγθεθξηκέλα, επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα απηέο ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο. Οη κνλάδεο απηέο 

κπνξεί λα απνηεινχλ βίληεν, εξσηεκαηνιφγηα, ηεζη, e-books ή ζπλδέζκνπο, κε ηα 

νπνία αιιειεπηδξνχλ νη καζεηέο. Οη καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο λα αιιειεπηδξνχλ θαη 
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κεηαμχ ηνπο. Δθηφο φκσο απφ απηά, ην πεξηβάιινλ, δηαζέηεη ην ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα φηη επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε πνηθίισλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ φρη 

κφλν εθηφο αιιά θαη κέζα ζηα βίληεν. Έηζη, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηεγνχληαη ειεχζεξα ζην πεξηβάιινλ, λα κεηαβαίλνπλ γξήγνξα απφ ην έλα ζεκείν 

ζην άιιν θαη λα δέρνληαη αθνπζηηθέο, ιεθηηθέο θαη εηθνληθέο πιεξνθνξίεο.  

 

Δηθόλα 10:Αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πιαηθφξκαο LearnWorlds 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηδαζθαιίαο, ην πεξηερφκελν ρσξίζηεθε ζηηο 

παξαθάησ ηξεηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο πεξηιάκβαλε 

έλα κε αξρέο ζρεδηαζκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε 

επφκελε ελφηεηα:  

Δλφηεηα 1
ε
: Τπάξρεη ηδησηηθφηεηα ζην δηαδίθηπν;  

 

Δηθόλα 11:Σν πεξηερφκελν ηεο πξψηεο ελφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο 
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Δλφηεηα 2
ε
:Πψο ην δηαδίθηπν παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθφηεηά ζνπ.  

 

 

Δηθόλα 12: Σν πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο 

Δλφηεηα 3
ε
:Μπνξείο λα πξνζηαηεπηείο;   

 

Δηθόλα 13: Σν πεξηερφκελν ηεο ηξίηεο ελφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηδαζθαιία λα βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ, 

ζπλεξγαηηθή, επνηθνδνκεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξνεγήζεθε ν παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθφκελεο ελφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, 

κέζα ζηε δηδαζθαιία πξνζηέζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν 

(γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα), θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιάκβαλαλ ηα 

ζηνηρεία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ εθηφο βίληεν (γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ).  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο δφζεθε βαξχηεηα ζηα παξαθάησ ζεκεία, ηα 

νπνία πξνηείλεη ε βηβιηνγξαθία γηα ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθνχ βίληεν, 

αιιειεπηδξαζηηθνχ θαη κε: 
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➢ Έγηλε πξνζπάζεηα, ψζηε ην γλσζηηθφ θνξηίν λα δηαηεξεζεί ζε ρακειφ 

επίπεδν έηζη ψζηε λα γίλεη θαιχηεξα ε ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο ζηελ 

πξνυπάξρνπζα (γλσζηηθή ζεσξία ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο).  

➢ Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ρσξίζηεθε ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο 

πξνηείλεη ν Chen (2012).  

➢ Γφζεθε έκθαζε ψζηε ην είδνο θαη ε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο, 

θαζψο θαη ηεο απνδφκεζεο θαη αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ.  

➢ Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζην λα ππάξρεη λφεκα θαη ελδηαθέξνλ κέζα ζηα 

βίληεν. Δπηιέρζεθαλ απζεληηθά ζελάξηα, κε πξσηαγσληζηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο.  

➢ Οη κεηαβάζεηο απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, αιιά θαη απφ ηελ κία 

ελφηεηα ζηελ άιιε είλαη νκαιέο θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο λνεκαηηθά.  

➢ Ζ ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πέξαλ ηνπ βίληεν, θξίζεθαλ 

απαξαίηεηεο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ. Σν πεξηβάιινλ LearnWorlds πξνζθέξεηαη άιισζηε 

γηα ηε ζπκπεξίιεςε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πέξα απφ ηα βίληεν. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιάκβαλαλ ηεζη αμηνιφγεζεο, ηεζη επίδνζεο θαη e-

books.  

➢ πκπεξηιήθζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο νη καζεηέο 

απνθαζίζηεθε φηη ζα θάζνληαη αλά δχν κπξνζηά απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ζα 

ζπλεξγάδνληαη, αλάινγα κε ηηο πξνηξνπέο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα ζηα βίληεν.  

➢ Ξερσξηζηή κέξηκλα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο δφζεθε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία έρεη 

ηελ βάζε ηεο ζηηο ζεσξίεο ηεο επνηθνδφκεζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (Vygotsky, 1988) θαη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επηινγέο 

κεηάβαζεο ζε πην ζχλζεην πιηθφ εθφζνλ έρνπλ θαηαθηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ LearnWorlds, θαζψο 

παξέρεηαη πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ, κέζα ζηηο νπνίεο νη καζεηέο εηζέξρνληαη 

κε πξνζσπηθφ ξπζκφ αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. Γειαδή, 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ μαλά νξηζκέλα ζεκεία ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ ή 
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λα κε πξνρσξνχλ κέρξη λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο πνπ ηειεηψλνπλ πην γξήγνξα κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ ζε επηπιένλ 

πιηθφ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

Σχεδιαςμόσ των αλληλεπιδραςτικών βίντεο 

Δμίζνπ πξνζεθηηθφο ήηαλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε ελζσκάησζή 

ηνπο κέζα ζηα βίληεν. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε απιή ρξήζε βίληεν δελ 

έρεη απαξαίηεηα ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, εάλ δε ιεθζεί ππφςε ε γλσζηηθή 

αμία ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο (Vural, 2013, Zhang et al, 2006). Σα 

αιιειεπηδξαζηηθά βίληεν δε ζρεδηάζηεθαλ ηφζν κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθή φζν ηε 

γλσζηηθή αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, ε νπνία αθνξά ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

επηηπγράλνληαη θαη φρη ζην πιήζνο θαη ην εχξνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (Wouters, et al 

2007). Βέβαηα, είλαη γεγνλφο φηη νη εξεπλεηέο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ βαζίζηεθαλ πεξηζζφηεξν ζην έλζηηθην θαη πξνζάξκνζαλ ηηο 

δπλαηέο αιιειεπηδξάζεηο ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Γηα ηελ παξνχζα 

δηδαζθαιία νη αιιειεπηδξάζεηο αθνινχζεζαλ ηηο επηηαγέο ηεο απνηθνδφκεζεο θαη 

επνηθνδφκεζεο ηδεψλ, δίλνληαο παξάιιεια ζηνπο ζεαηέο ηε δπλαηφηεηα 

απηνξξχζκηζεο θαζψο ππήξραλ ζχλδεζκνη γηα αλαπαξαγσγή θάπνηνπ βίληεν, 

κεηάβαζεο ζε έλα επηζπκεηφ ζεκείν θ.α.  

Αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο ηεο πνιπκεζηθήο 

κάζεζεο, ν ζρεδηαζκφο είρε σο ζηφρν λα κελ αληηκεησπίζνπλ νη θνηηεηέο απμεκέλν 

γλσζηηθφ θνξηίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δφζεθε έκθαζε ζηελ πνζφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κέζα ζηα βίληεν, ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ βίληεν θαη ζηελ πξνζζήθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ γξαπηνχ θεηκέλνπ 

ζε ζρέζε κε ηηο εηθφλεο θαη ηνπο ήρνπο. χκθσλα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο πξνηξνπέο ηνπ 

Fouché (2001), νη εξσηήζεηο κέζα ζηα βίληεν ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγήο θαη 

ειάρηζηεο κλήκεο, ελψ πξνζηέζεθαλ θαη  ξεηνξηθέο, ψζηε λα θηλείηαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ θνηηεηψλ. Μάιηζηα, ζε θάζε πεξίπησζε παξείραλ αλαηξνθνδφηεζε αλάινγε κε 

ηελ απάληεζε ηνπ θάζε θνηηεηή. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κέζα ζηα βίληεν 

ζρεδηάζηεθαλ, έηζη ψζηε λα πξνθαινχλ θαη λα ηληξηγθάξνπλ ηνπο ζεαηέο. Σν θείκελν 

ζηελ νζφλε βξηζθφηαλ πάληα ζε κηθξή πνζφηεηα θαη ζπλήζσο ζηελ αξηζηεξή κεξηά 

ηεο νζφλεο, ελψ νη ηερληθέο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ζηελ νζφλε κε ηε ρξήζε 
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δεηθηψλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Σέινο, ην θείκελν θαη ν ήρνο έγηλε πξνζπάζεηα 

ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα κελ «αληαγσλίδνληαη» ην έλα ην άιιν.  

ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηνπ βίληεν θαη φρη ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή 

ζηε ξχζκηζε παξακέηξσλ (Betrancourt, 2005). Ο έιεγρνο αθνξά ηνλ αηνκηθφ ξπζκό 

θαη ηελ πξόβιεςε. Ο ξπζκφο αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ζεαηέο λα 

δηαθφπηνπλ, λα ζπλερίδνπλ ή λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πίζσ κέζα 

ζηα βίληεν, πξάγκα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

βίληεν ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ πξφβιεςε, απφ ηελ άιιε, αθνξά ζηελ 

επεξψηεζε ηεο άπνςεο ηνπ καζεηή γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζηελ πνξεία ηνπ βίληεν. Σξίην 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ζεκαηνδόηεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζε θξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δείθηεο (pointer phrases) ή πξνηάζεηο πνπ 

ζπλδένπλ ινγηθά ηα πεξηερφκελα (logical connective phrases). Ο ιφγνο πνπ 

επηιέρζεθε είλαη γηαηί βνεζά ζηε κείσζε ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ θαη ζηελ εζηίαζε 

ηεο πξνζνρήο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ πεξηερνκέλνπ.  Σέινο, επηιέρζεθε ε 

εξγαζία αλά δπάδεο (Wouters et al, 2007) δηφηη έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη πνιιά 

νθέιε, θαζψο νη απαηηήζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κεηψλνληαη, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα (Weeks and Anderson 2000   Wulf and Shea 

2002 φπσο αλαθέξεη ν Wouters, 2007). Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνζηέζεθαλ ηα 

παξαθάησ αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία: 

● Γείθηεο (pointer phrases): Υξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα λα ηνλίζνπλ ηα δηάθνξα 

ζεκαληηθά ζεκεία πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζηα βίληεν, είηε γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ζθεθηνχλ ή λα ζπδεηήζνπλ κε ην δηπιαλφ ηνπο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ 

(επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο). 

● Δξσηήζεηο: νη νπνίεο ζηακαηνχλ ηε ξνή ηνπ βίληεν θαη απαηηνχλ ηε ρξήζε ηεο 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο (επαγσγή).  

● Δξσηήζεηο νη νπνίεο δεηνχλ απφ ηνλ ζεαηή λα πξνβιέςεη ηη ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ βίληεν. 

● Δξσηήζεηο νη νπνίεο δεηνχλ απφ ηνλ ζεαηή λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή 

ηνπ βίληεν θαη λα ζθεθηεί πψο ζα αληηδξνχζε ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. 

● Ρεηνξηθέο εξσηήζεηο ή εξσηήζεηο πνπ σζνχλ ηνπο καζεηέο ζε πεξαηηέξσ 
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δηεξεχλεζε, νη νπνίεο έρνπλ πνιιαπιή ιεηηνπξγία: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

αλαθεθαιαηψζνπλ πεξηερφκελν ηνπ βίληεν, πξνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο λα 

αλαθαιέζνπλ απηά πνπ έκαζαλ. Γηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ γηα 

πεξαηηέξσ πξνζσπηθή αλαδήηεζε. Κινλίδνπλ ηηο αξρηθέο παξαλνήζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη εδξαηψλνπλ ζηγά ζηγά ηελ επνηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο 

(επαγσγή).  

● ύλδεζκνη πνπ νδεγνύλ ζε άιιν βίληεν (ξπζκφο): Γίλεηαη έηζη, πεξαηηέξσ 

εξεπλεηηθή δηάζεζε ζηνπο καζεηέο θαη ηελ εκπεηξία φηη νη απαληήζεηο πνπ δεηνχλ 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε θάπνηα άιιε πεγή απφ απηή πνπ κειεηνχλ (επεμεξγαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο). 

● ύλδεζκνη πνπ κεηαθέξνπλ ην καζεηή έμσ από ην πεξηβάιινλ (ξπζκφο). ε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξνζηέζεθαλ ζχλδεζκνη γηα ηνπο καζεηέο πνπ πηζαλφλ 

ζέινπλ λα κάζνπλ θάηη πεξηζζφηεξν γηα ην ζέκα (επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο).  

● ύλδεζκνη πεξηήγεζεο κέζα ζην βίληεν (ξπζκφο): Δπηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

μαλαδνχλ απφ ηελ αξρή ην βίληεν ή απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά (π.ρ. γηα λα 

μαλαδνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ή λα μαλαθνχζνπλ κηα εξψηεζε). 

● Γηαθάλεηεο: Λεηηνπξγνχλ σο πξνηξεπηηθέο γηα ζθέςε, ζέηνληαο εξσηήκαηα ή 

δίλνληαο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο (επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη επαγσγή). 

● εκεηώκαηα πνπ είηε δηαθφπηνπλ είηε φρη ηε ξνή ηνπ βίληεν δίλνληαο 

δηεπθξηλήζεηο πάλσ ζην βίληεν ή πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

● Δηηθέηεο (labels) πνπ επεμεγνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ βίληεν ή 

ππελζπκίδνπλ παιαηφηεξα. 

● Αιιειεπηδξαζηηθά θνπκπηά (interactive buttons): πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ βίληεν, ζε επφκελε ελφηεηα, ή εκθαλίδνπλ κελχκαηα κε παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο. 

Σν αθξηβέο ζρέδην καζήκαηνο πνπ αθνινπζήζεθε παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα.  

Το περιεχόμενο τησ διδαςκαλίασ 

ε απηή ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν πνπ 

πεξηιάκβαλε θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο ελφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηα 

ελζσκαησκέλα ζε απηά αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο: 
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1
ε
  Δλόηεηα «Τπάξρεη ηδησηηθόηεηα ζην δηαδίθηπν;» 

Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη βίληεν πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν λα εηζάγνπλ ηνλ ζεαηή ζην ζέκα αιιά θαη λα ηνλ πξνβιεκαηίζνπλ ζρεηηθά 

κε ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα κε ζεσξψληαο 

ζεκαληηθή ηελ πξνζηαζία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, μεθηλά κε έλα ηεζη κε ηίηιν 

«Πφζν πξνζσπηθή είλαη ε ζρέζε ζνπ κε ην δηαδίθηπν;» πνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ θνηηεηψλ ζην δηαδίθηπν θαη έρεη σο ζηφρν λα ηνλ 

εηζάγεη ζην ζέκα, λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, αιιά θαη λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη. 

Αθνινπζεί κηα κηθξή εηζαγσγή (e-book) πνπ δίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ 

«ηδησηηθφηεηα» θαη «πξνζσπηθά δεδνκέλα» (επαίζζεηα ή κε). 

 

Δηθόλα 14: Παξάδεηγκα e-book 

1
ν
 βίληεν- Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ηδησηηθόηεηα; 

Σν πξψην βίληεν κε ηίηιν «Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηδησηηθφηεηα;», πεξηιακβάλεη κηα 

νκηιία ζρεηηθή κε ηελ αμία ηεο ηδησηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ν νκηιεηήο πεξηγξάθεη κηα 

ληξνπηαζηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία ν ίδηνο έρεη βηψζεη, απνθαιχπηνληαο πξνζσπηθά 

ηνπ ζηνηρεία ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν 

πνπ ζπλαληά ν ζεαηήο είλαη ε εξώηεζε «ε έρεη απαζρνιήζεη πνηέ κέρξη ηψξα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα; Πξνβιεκαηίδεζαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζνπ 

δεδνκέλσλ;» ζηελ νπνία ν ζεαηήο έρεη δχν επηινγέο (Ναη είλαη θάηη πνπ κε αθνξά 

άκεζα/ρη ηδηαίηεξα) θαη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Λνγηθφ!Μαο αθνξά 

πεξηζζφηεξν απφ φζν λνκίδνπκε/ Κη φκσο...είλαη θάηη πνπ καο αθνξά φινπο). 

Αθνινπζεί κηα εξώηεζε πνπ επηρεηξεί λα βάιεη ηνλ ζεαηή κέζα ζην βίληεν «Έρεηο 

ληψζεη πνηέ έηζη;», ε νπνία έρεη δχν πηζαλέο απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα δψζεη (Ναη, 
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πνιιέο θνξέο/ρη, πνιχ ζπρλά) κε ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (ίγνπξα δελ είζαη ν 

κφλνο! κσο θάλεηο θάηη γηα απηφ;/ Απηφ είλαη θαιφ! κσο πνηα ε πηζαλφηεηα λα ζνπ 

ζπκβεί μαλά;). ηφρνο ηνπ βίληεν είλαη λα εηζάγεη ηνλ ζεαηή ζην ζέκα θαη λα ηνλ 

πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο.  

2
ν
 βίληεν- Έρεηο θάηη λα θξύςεηο; 

Σν δεχηεξν βίληεν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ θαη δηαηππψλεη κηα άπνςε πνπ 

επηθξαηεί αξθεηά ζπρλά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηδησηηθφηεηα δελ έρεη θαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία εθφζνλ δελ έρεη θάλεη θαλείο θαθφ ζε θάπνηνλ. Μφλν φζνη εκπιέθνληαη ζε 

παξάλνκεο πξάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, έρνπλ θάηη λα θξχςνπλ. Καη ζε 

απηφ ην βίληεν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξώηεζε σο αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν 

«πκθσλείο κε ηελ άπνςε ηνπ Gleen φηη κφλν φζνη εκπιέθνληαη ζε θαθέο πξάμεηο ζα 

πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ; 

Πηζηεχεηο φηη έρεη θάπνηα ινγηθή βάζε;» κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηξηψλ 

απαληήζεσλ (Ναη, ζπκθσλψ. Γελ έρνπκε φινη απαξαίηεηα λα θξχςνπκε θάηη.../ρη 

δηαθσλψ. ινη έρνπκε θάηη λα θξχςνπκε…/Γελ είκαη ζίγνπξνο...) θαη ηελ αληίζηνηρε 

αλαηξνθνδφηεζε ( - Ίζσο.. κήπσο φκσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο 

ζνπ ζε πιαίζηα πνπ δε θαληάδεζαη π.ρ. ζηε κειινληηθή εξγαζία ζνπ;/Λνγηθφ!Κάπνηα 

πξάγκαηα είλαη πνιχ πξνζσπηθά...θαη ζίγνπξα φρη πξνο αμηνπνίεζε απφ ηνπο 

άιινπο/Λνγηθφ! Δίλαη έλα αξθεηά ζχλζεην ζέκα). ηελ ζπλέρεηα ν νκηιεηήο ζέινληαο 

λα πξνθαιέζεη ζχγθξνπζε πξνθαιεί φζνπο ελζηεξλίδνληαη απηή ηελ άπνςε λα ηνπ 

δψζνπλ ηνπο θσδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο ζην email. ην ζεκείν απηφ έρεη 

πξνζηεζεί ε εξώηεζε Δζείο ζα δίλαηε ηνπο θσδηθνχο ζαο ζηνλ Gleen; κε ηξεηο 

πηζαλέο απαληήζεηο (Με ηίπνηα!Γε ζα ήζεια ζε θακηα πεξίπησζε λα δεη ηηο ζπλνκηιίεο 

κνπ/Ναη γηαηί φρη...Γε λνκίδσ λα δεη θαη ηίπνηα θνβεξφ/Υκ, δελ είκαη ζίγνπξνο) θαη ηελ 

αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Λνγηθφ! Ννκίδσ θαλέλαο δελ ζα ηνλ έδηλε...ινη έρνπκε 

θάηη λα θξχςνπκε.../Δίζαη ζίγνπξνο; Έρσ ηελ ππνςία φηη φιν θαη θάηη ζα ήζειεο λα 

θξχςεηο../Έια ηψξα...ινη καο έρνπκε θάηη πνπ ζέινπκε λα θξχςνπκε..), πνπ ζέιεη λα 

βάιεη ζε ζθέςε ηνπο ζεαηέο. 
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Δηθόλα 15: Παξάδεηγκα αλαηξνθνδφηεζεο κεηά απφ εξψηεζε 

3
ν
 βίληεν-Μηα αθόκα άπνςε 

Πάλσ ζηελ ίδηα άπνςε βαζίδεηαη θαη ην ηξίην βίληεν. Σν πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ 

ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη είλαη κηα παύζε-ξεηνξηθή εξώηεζε, πνπ ζέιεη λα 

πξνβιεκαηίζεη φινπο φζνη αδηαθνξνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπο, 

θαιψληαο ηνπο λα αλαξσηεζνχλ κήπσο κεξηθέο θνξέο ε ζηάζε ηνπο απηή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, ηνπο θίινπο ηνπο ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (Δίκαζηε κφλνη; 

Μήπσο ε ηδησηηθφηεηά καο αθνξά θαη ηνπο άιινπο; Πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία κπνξεί λα επεξεάζεη θίινπο, 

νηθνγελεία, γνλείο ή παηδηά…). Αθνινπζεί ε εξώηεζε Τπάξρεη θάηη πνπ ζε αθνξά θαη  

νχηε εζχ ζα ήζειεο λα κνηξαζηείο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ή αθφκε θαη ηνπο θίινπο 

ζνπ ή ηνπο γνλείο ζνπ; κε ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο (Ναη θπζηθά θαη ππάξρεη. Πνηνο 

δελ έρεη θάηη πνπ ζέιεη λα ην θξχςεη απφ φινπο;/Μπα φρη! Γελ λνκίδσ φηη ζέισ λα 

θξχςσ θάηη απφ θαλέλαλ. Πνηνο ν ιφγνο άιισζηε;) θαη ηελ αληίζηνηρε 

αλαηξνθνδφηεζε (ινη καο!  ινη καο έρνπκε θάηη πνπ ζέινπκε λα ην θξαηήζνπκε γηα 

ηνλ εαπηφ καο... Μάιινλ είζαη απηφ πνπ ιέκε αλνηρηφ βηβιίν!  Γελ απνθιείεηαη φκσο λα 

ππάξμεη θάπνηα ζηηγκή…). Αθνινπζεί, κηα παύζε-ξεηνξηθή εξώηεζε To λα 

ζεξθάξεηο απιψο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζνπ κπνξεί λα ζνπ δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα κε 

θάπνηνλ απφ ην πεξηβάιινλ ζνπ; πνπ πξντδεάδεη γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν. ην 

ζεκείν απηφ πεξηγξάθεηαη έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ θαηά ην νπνίν κηα ππάιιεινο 

θέξλνληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηεο ππνινγηζηή ζηελ δνπιεηά ηεο, απνθάιπςε ρσξίο ηε 

ζέιεζή ηεο ηνλ ζεμνπαιηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ ιφγσ ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαλ ζηνλ browser ηνπ ππνινγηζηή ηεο θαη αθνινπζεί ε εξώηεζε Θα είλαη 

νη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο μαλά νη ίδηεο; κε ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο 

(Ναη γηαηί φρη; Γελ λνκίδσ φηη ζα αιιάμεη θάηη... /Ίζσο δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα είλαη 
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μαλά ην ίδην../ .Κηλδπλεχεη λα ράζεη αθφκα θαη ηε δνπιεηά ηεο) κε ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε  (Κη φκσο! Γελ απνθιείεηαη απηφ λα επεξεάζεη ηελ θαξηέξα ηεο.../ 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ! Δλδερνκέλσο λα απνμελσζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο.../Γελ 

απνθιείεηαη!Γπζηπρψο θάηη ηέηνην κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαξηέξα ηεο…). 

 

Δηθόλα 16: Παξάδεηγκα εξψηεζεο πξφβιεςεο 

Αθνινπζεί έλα e-book ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ φξν «ςεθηαθφ απνηχπσκα» θαη 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αθήλνπκε ηα ίρλε καο ζην δηαδίθηπν, ελψ 

πεξηιακβάλεη θαη έλαλ ζχλδεζκν [https://myshadow.org/trace-my-shadow], πνπ 

νδεγεί εθηφο ηεο πιαηθφξκαο LearnWorlds θαη κπνξεί λα θαηακεηξήζεη ην κέγεζνο 

ηνπ ςεθηαθνχ καο απνηππψκαηνο, πφζα ίρλε δειαδή αθήλνπκε ζην δηαδίθηπν 

αλάινγα κε ηελ δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηά καο. ηε ζπλέρεηα, ππάξρεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην  κε ηελ εξψηεζε «Πφζν κεγάιν είλαη ην δηθφ ζνπ ςεθηαθφ 

απνηχπσκα» κε ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο. 

4
ν
 βίληεν- Χεθηαθό απνηύπσκα 

ην ηέηαξην βίληεν ηεο πξψηεο ελφηεηαο, ε Άιεμ δεκνζηνγξάθνο ηεο Guardian, 

επηζθέπηεηαη ηνλ Μαμ, δηαδηθηπαθφ ληεηέθηηβ πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη ηα ίρλε πνπ 

αθήλεη ζην δηαδίθηπν. Πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί κηα εξώηεζε 

πξόβιεςεο Ση ζηνηρεία πηζηεχεηο φηη ηεο δήηεζε ν Μαμ πξνθεηκέλνπ λα βξεη 

πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ Άιεμ; κε πέληε πηζαλέο επηινγέο (α.Γηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ β.Ολνκαηεπψλπκν γ.Γηεχζπλζε ΗΡ δ.Πξνθίι facebook 

ε.ια ηα παξαπάλσ) κε ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Λνγηθφ!  Ίζσο φκσο δελ είλαη 

απαξαίηεην;/ Κη φκσο!  Σν φλνκα θαη κφλν είλαη αξθεηφ.../Υκ ζα κπνξνχζε! Μήπσο 

φκσο δελ είλαη απαξαίηεηε; / Υκ κάιινλ φρη Μήπσο απηφ δελ είλαη απαξαίηεην;/ Υκ, 

κάιινλ φρη! Μήπσο δελ είλαη απαξαίηεηα φια απηά…). Αθνινπζεί αθφκε κηα 

https://myshadow.org/trace-my-shadow
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εξώηεζε πξόβιεςεο Ση ζηνηρεία πηζηεχεηο φηη κάδεςε γλσξίδνληαο ην φλνκα ηεο 

Άιεμ; κε ηξεηο πηζαλέο επηινγέο (Ννκίδσ φηη βξήθε ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθή ηεο 

δσή./ ίγνπξα αλαθάιπςε ην ινγαξηαζκφ ηεο ζην fb άξα θαη πξνζσπηθέο ηεο 

θσηνγξαθίεο /Γε λνκίδσ φηη κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη πνιιά κφλν κε έλα φλνκα) πνπ 

νδεγνχλ ζην επφκελν βίληεν φπνπ δίλνληαη θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά. 

5
ν
 βίληεν-Υπάξρεη αλσλπκία ζην δηαδίθηπν; 

ην βίληεν απηφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, ν Μαμ αξρίδεη λα 

απνθαιχπηεη ζηελ Άιεμ ηα ζηνηρεία πνπ θαηάθεξε λα αλαθαιχςεη γηα ηελ ίδηα ζην 

δηαδίθηπν-έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ απιψο θαη κφλν ην φλνκά ηεο- θέξλνληάο ηελ ζε 

δχζθνιε ζέζε. Σν πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν είλαη κηα εξώηεζε πνπ 

επηρεηξεί λα βάιεη ηνλ ζεαηή ζηε ζέζε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο Αλαγλσξίδεηο ηελ 

ακεραλία ζηελ αληίδξαζε ηεο Άιεμ;Δζχ πψο ζα έλησζεο ζηε ζέζε ηεο; κε ηέζζεξηο 

πηζαλέο επηινγέο (α.Σελ ίδηα ακεραλία κε ηελ Άιεμ β.Άγρνο γ.Αδηαθνξία δ.Πεξηέξγεηα) 

κε ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε  (Λνγηθφ! ίγνπξα δελ ζα έλησζεο άλεηα κε απηή ηε 

δηαδηθαζία…. /Υκ....Μάιινλ αγρψλεζαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη 

θαλείο γηα ζέλα/ Υκ.. Γελ ζεσξείο κάιινλ φηη έρεηο ηίπνηα λα θξχςεηο.../Λνγηθφ! 

Μάιινλ ζα πεξίκελεο λα κάζεηο ηη κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ θαη γηα ζέλα).  

 

Δηθόλα 17: Παξάδεηγκα εξψηεζεο 

Γεχηεξν αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί κηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ ζεαηή Έρεηο βξεζεί πνηέ ζηε ζέζε ηεο Άιεμ; Έρεη 

αλαθαιχςεη θαλείο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα εζέλα πνπ δελ ζα ήζειεο; κε δχν 

πηζαλέο επηινγέο (Ναη κνπ έρεη ηχρεη θαη έλησζα πνιχ άβνια/ ρη δελ έρσ ληψζεη πνηέ 

έηζη) κε ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Λνγηθφ!Ίζσο πξέπεη λα είζαη πην πξνζεθηηθφο 

κε ηα πξνζσπηθά ζνπ ζηνηρεία/Απηφ είλαη ζεηηθφ! Μάιινλ είζαη αξθεηά πξνζεθηηθφο κε 
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ηα πξνζσπηθά ζνπ ζηνηρεία). Αθνινπζεί κηα παχζε κε θείκελν πνπ θαιεί ηνλ ζεαηή 

λα αλαθαιέζεη ζηελ κλήκε ηνπ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ φξν 

«ςεθηαθφ απνηχπσκα», πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Θπκίζνπ φζα 

είπακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ην ςεθηαθφ απνηχπσκα θαη πψο απηφ 

δεκηνπξγείηαη…) θαζψο θαη κηα εξώηεζε πξόβιεςεο Ση ζηνηρεία πηζηεχεηο φηη κπνξεί 

λα βξήθε ν Μαμ έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ κφλν ην φλνκα ηεο Άιεμ; κε πέληε πηζαλέο 

επηινγέο (Σνλ θσδηθφ ηεο πηζησηηθήο ηεο θάξηαο/Κσδηθνχο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο 

ζην facebook/ Φσηνγξαθίεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ ηεο/ Δπαγγεικαηηθά 

έγγξαθα/ ια ηα παξαπάλσ) κε ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε (Υκ...Ξαλαζθέςνπ ην 

/Υκ, κήπσο φρη;  Ξαλαζθέςνπ ηελ απάληεζή ζνπ/ σζηά!Αθνχγεηαη πεξίεξγν αιιά 

κπνξεί λα ζπκβεί/ Υκ, κήπσο φρη; Ξαλαζθέςνπ ηελ απάληεζή ζνπ/ Υκ, κήπσο φρη;  

Ξαλαζθέςνπ ην), πνπ έρεη σο ζηφρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηηεηή γηα ηε 

ζπλέρεηα ηνπ βίληεν. 

 

Δηθόλα 18: Παξάδεηγκα εξψηεζεο πξφβιεςεο 

Πέκπην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε εξώηεζε Έρεηο ζθεθηεί ηη 

ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη ε έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο καο δσή ζην δηαδίθηπν; Πηζηεχεηο 

φηη φια απηά ηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξήζνπλ ζηελ Άιεμ  κηα δνπιεηά; κε δχν 

πηζαλέο επηινγέο (Ναη δελ απνθιείεηαη θάπνην απφ απηά ηα ζηνηρεία λα επεξεάζεη ηνλ 

εξγνδφηε ηεο  ζπλέρεηα/ Μπα δε λνκίδσ θάηη ηέηνην λα έρεη ηφζν ζνβαξέο ζπλέπεηεο..) 

πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν, ελψ ζηε ζπλέρεηα έρεη πξνζηεζεί κηα εξώηεζε 

πνπ ξσηάεη γηα ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ  ια απηά είλαη ζηνηρεία πνπ ε 

Άιεμ έρεη δεκνζηεχζεη νηθεηνζειψο ζην δηαδίθηπν.Έρεηο απνθαιχςεη θαη εζχ ηφζα 

πνιιά; κε δχν πηζαλέο απαληήζεηο (Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν Μαμ ζα αλαθάιππηε πνιιά 

ζηνηρεία θαη γηα κέλα ζην δηαδίθηπν/Μπα δε ζπλεζίδσ λα απνθαιχπησ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν. Με αγρψλεη απηή ε θαηάζηαζε) θαη ηελ αληίζηνηρε 
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αλαηξνθνδφηεζε (Ννκίδσ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο!Ίζσο ζα πξέπεη λα είζαη 

ιίγν πην πξνζεθηηθφο.../Μάιινλ απνηειείο εμαίξεζε!Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

πξνζηαηεχεηο ηελ ηδησηηθφηεηά ζνπ). Σέινο, ππάξρεη κηα εξώηεζε πξόβιεςεο 

Μπνξείο λα πξνβιέςεηο κε πνηνλ ηξφπν ν Μαμ αλαθάιπςε ηηο δηεπζχλζεηο ηεο; ρσξίο 

απαληήζεηο, πνπ ζέιεη λα βάιεη ηνλ ζεαηή ζε ζθέςε θαη επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία 

κεηά ησλ θνηηεηψλ θαη νδεγεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ βίληεν φπνπ δίλεηαη ε απάληεζε. 

ην ζεκείν απηφ ππάξρεη έλα e-book πνπ πεξηιακβάλεη έλα άξζξν ζρεηηθφ κε 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο. 

6
ν
 βίληεν- Είλαη έλα like αξθεηό;  

ην βίληεν απηφ ν θνηηεηήο πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην πφζα πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί 

λα  απνθαιχπηεη θαλείο θάλνληαο απιψο έλα like ζην facebook. Αξρηθά έρεη 

πξνζηεζεί κηα παχζε κε έλα ξεηνξηθό εξώηεκα [Πφζα πξάγκαηα κπνξεί λα κάζεη 

άξαγε γηα εζέλα κία εηαηξεία ή έλαο μέλνο γλσξίδνληαο κφλν ην κηθξφ ζνπ φλνκα θαη κε 

ηε βνήζεηα ελφο απινχ like ζην facebook;] πνπ επηρεηξεί λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζεαηή, αθνχ ζίγνπξα πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απνηειεί 

θαζεκεξηλή ζπλήζεηα. Μέζα ζην βίληεν, νη πειάηεο ελφο θαθέ θαινχληαη λα θάλνπλ 

like ζηε ζειίδα ηνπ ζην facebook πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ έλα δσξεάλ ξφθεκα. 

ην ζεκείν απηφ έρεη πξνζηεζεί κηα εξώηεζε πξόβιεςεο [Πηζηεχεηο φηη έλα «like» 

ζηε ζειίδα ηνπ θαθέ ζην facebook κπνξεί λα απνθάιπςε ζεκαληηθά πξνζσπηθά 

δεδνκέλα φπσο ε δηεχζπλζε, ην ζξήζθεπκα αθφκα θαη ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ;] 

κε ηξεηο πηζαλέο επηινγέο [Αθνχγεηαη απίζαλν αιιά κπνξεί λα ζπκβεί αλ θάπνηνο είλαη 

γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο ρη απνθιείεηαη. Μπνξεί φκσο λα αλαθαιχςεη ζηνηρεία φπσο 

ε δηεχζπλζε ην ζξήζθεπκα ή θαη άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα/ Γελ γλσξίδσ] θαη ηελ 

αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε [Υκ…Μάιινλ έλα like δελ αξθεί. Υξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία.../σζηά! Μπνξείο λα ζθεθηείο ηη άιια ζηνηρεία;/ Υκ.. Γεο ζηε 

ζπλέρεηα ηη απνθάιπςαλ θάλνληαο like νη ζακψλεο ηνπ θαθέ…]. ην ηέινο ηνπ βίληεν, 

νη ππάιιεινη ηνπ θαθέ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ην δσξεάλ ξφθεκα 

απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα φια φζα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζπγθέληξσζαλ γηα απηνχο, 

κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα δείρλνπλ θαλεξά ελνριεκέλνη. Καη εδψ έρεη πξνζηεζεί κηα 

εξώηεζε πνπ θαιεί ηνλ θνηηεηή λα ζθεθηεί πψο ζα έλησζε ζηε ζέζε ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηνπ βίληεν Παξαηεξείο πφζν ακήραλα ληψζνπλ φινη θεχγνληαο; Δζχ 

πψο ζα έλησζεο ζηε ζέζε ηνπο; Με ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο [α.Νηξνπή/ β.Απνξία/ 

γ.Δθλεπξηζκφ/ δ.Αλεζπρία] θαη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε [Δίλαη ινγηθφ! Ση 
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δνπιεηά έρνπλ κε ηα πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία; Ακεραλία  Δίλαη ινγηθφ! Ση δνπιεηά 

έρνπλ κε ηα πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία;/ Δίλαη ινγηθφ! Ση δνπιεηά έρνπλ κε ηα πξνζσπηθά 

κνπ ζηνηρεία;/ Δίλαη ινγηθφ! Ση δνπιεηά έρνπλ κε ηα πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία;/ Δίλαη 

ινγηθφ! Ση άιιν κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ αλ μέξνπλ ήδε ηφζα πνιιά;].  

7
ν
 βίληεν- Μπνξείο λα δξαπεηεύζεηο; 

Σν ηειεπηαίν βίληεν ηεο πξψηεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζην πφζν εχθνιν ή δχζθνιν 

είλαη ην λα ζβήζεη θαλείο ηα ίρλε ηνπ απφ ην δηαδίθηπν. Πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί κηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ 

Έρεηο αλεβάζεη πνηέ θάηη ζην δηαδίθηπν γηα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηάλησζεο; κε δχν 

πηζαλέο επηινγέο [Ναη, θπζηθά!Φαληάδνκαη ζε φινπο καο έρεη ζπκβεί..../ ρη πνηέ! Σν 

ζθέθηνκαη πνιχ θαιά πξηλ αλεβάζσ θάηη ζην δηαδίθηπν...] θαη ηελ αληίζηνηρε 

αλαηξνθνδφηεζε [ίγνπξα! Πηζηεχεηο φηη δηαγξάθνληάο ην παχεη λα ππάξρεη ζην 

δηαδίθηπν;/Μάιινλ απνηειείο εμαίξεζε!Μάιινλ γλσξίδεηο πφζν δχζθνιν είλαη λα 

δηαγξάςεηο θάηη απφ ην δηαδίθηπν...]. Αθνινπζεί κηα εξώηεζε γλψζεο Μπνξείο λα 

δηαγξάςεηο θάπνην ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν γηα ζέλα αλ ην ζειήζεηο; κε 

ηξεηο πηζαλέο επηινγέο [Ναη θπζηθά θαη κπνξψ. Παληνχ ππάξρεη απηή ε επηινγή 

δηαγξαθήο.Γελ λνκίδσ φηη είλαη ηφζν απιφ.../ Γπζηπρψο, φ, ηη αλεβαίλεη ζην δηαδίθηπν 

κέλεη γηα πάληα εθεί…] θαη ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε [Κη φκσο! Γελ είλαη ηφζν 

απιφ φζν λνκίδεηο…/σζηά! Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία.../ Υκ..Ίζσο θαη λα κπνξείο λα θάλεηο θάηη γηα απηφ]. ηε ζπλέρεηα, έρεη 

πξνζηεζεί αθφκε κηα εξώηεζε ηχπνπ λαη ή φρη πνπ ζέιεη λα πξνάγεη ην δηάινγν 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ [Νηψζεηο φηη κπνξείο λα ειέγμεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ 

γηα ζέλα ζην δηαδίθηπν; Πηζηεχεηο φηη ε λνκνζεζία καο πξνζηαηεχεη;] κε ηελ αληίζηνηρε 

αλαηξνθνδφηεζε [Υκ..Μάιινλ είλαη πνιχ δχζθνιν…/Γπζηπρψο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ 

λα έρεηο ηνλ πιήξε έιεγρν...]. Σέινο, ηίζεηαη ην εξώηεκα Γλσξίδεηο ηη πξνβιέπεη ε λέα 

λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά ζνπ δεδνκέλα; ηελ επφκελε ελφηεηα κπνξείο λα 

ελεκεξσζείο γηα απηφ! κε ηελ πξνζζήθε ελφο αιιειεπηδξαζηηθνύ θνπκπηνύ, ην 

νπνίν νδεγεί ζηελ επφκελε ελφηεηα φπνπ ν θνηηεηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά 

κε ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ πξψηε ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε κηα δηαθάλεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα πέληε 

βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη έλα 

e-book πνπ αλαθέξεηαη ζην «δηθαίσκα ζηε ιήζε», ην δηθαίσκα δειαδή ηνπ λα κπνξεί 

θαλείο λα δηαγξάθεη θάπνην ζηνηρείν πνπ ππάξρεη γηα απηφλ ζην δηαδίθηπν εθφζνλ ην 
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επηζπκεί. 

2
ε
  Δλόηεηα-Πώο ην δηαδίθηπν παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθόηεηά καο 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην δηαδίθηπν 

παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθφηεηά καο είηε ελ γλψζεη είηε πνιιέο θνξέο ελ αγλνία καο. 

1
ν
 βίληεν- Αο μεθηλήζνπκε 

Σν πξψην βίληεν ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο εηζάγεη νπζηαζηηθά ηνλ ζεαηή ζην ζέκα ηεο 

ελφηεηαο απηήο, παξνπζηάδνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο αηφκνπ, πνπ απφ ηελ ψξα 

πνπ μππλάεη έσο ηελ ψξα πνπ ζα θνηκεζεί κνηξάδεη απιφρεξα ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν. Αξρηθά, έρεη πξνζηεζεί κηα παχζε κε κία ξεηνξηθή 

εξώηεζε [Έηζη πηζαλφηαηα μεθηλάεη ε κέξα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο...Ση 

πξνεθηάζεηο φκσο έρεη απηή ε θαζεκεξηλή καο ζπλήζεηα;] κε ηελ νπνία ν ζεαηήο 

κπαίλεη θαη ν ίδηνο ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή ηνπ βίληεν, ελψ ζην ηέινο έρεη 

πξνζηεζεί θαη πάιη ην ίδην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν [εξώηεζε], πνπ πξντδεάδεη 

ηνλ ζεαηή γηα ην ηη πξφθεηηαη λα δεη ζηε ζπλέρεηα [ινη καο φπσο ν Βrett θαζεκεξηλά 

κνηξαδφκαζηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν κε ηε ζέιεζή καο ή θαη 

φρη...Πψο φκσο γίλεηαη απηφ;]. 

2
ν
 βίληεν -Τη γλσξίδνπλ νη εθαξκνγέο ζνπ γηα ζέλα; 

Ο πξψηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην δηαδίθηπν παξαβηάδεη ηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα-

πνιιέο θνξέο ελ αγλνία καο- είλαη νη εθαξκνγέο πνπ φινη έρνπκε εγθαηεζηεζηεκέλεο 

ζην θηλεηφ καο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεκαηηζηεί ν ζεαηήο γηα ηελ επθνιία κε ηελ 

νπνία απνδέρεηαη ηνπο φξνπο εγθαηάζηαζεο κηαο εθαξκνγήο -ρσξίο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο λα ηνπο έρεη δηαβάζεη- έρεη πξνζηεζεί κηα πξνζσπηθή εξώηεζε Eζχ δηαβάδεηο 

πνηέ ηνπο φξνπο θαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία απνθηά πξφζβαζε κηα εθαξκνγή πξηλ ηελ 

«θαηεβάζεηο» ζην θηλεηφ ζνπ; κε ηξεηο πηζαλέο επηινγέο [Φπζηθά θαη ηνπο δηαβάδσ. 

Αλεζπρψ γηα ην πνηνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία. / Ίζσο λα 

ξίμσ κηα καηηά αιιά θαη απηφ φρη πάληα../Έια ηψξα...Γε λνκίδσ φηη ππάξρεη άλζξσπνο 

πνπ έρεη ηφζν ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπ...] θαη ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε 

[Μπξάβν!Μάιινλ απνηειείο εμαίξεζε…/Υκ…Ίζσο ζα έπξεπε λα είζαη ιίγν πην 

πξνζεθηηθφο.../ίγνπξα δελ είζαη ν κφλνο!Γελ αλαξσηηέζαη φκσο γηαηί ηφζν 

ζπζηεκαηηθά δεηνχλ ηε ζπγθαηάζεζή ζνπ;]. ηε ζπλέρεηα, έρεη πξνζηεζεί κηα παχζε κε 

θείκελν [Τπάξρνπλ εθαξκνγέο πνπ ζνπ επηηξέπνπλ λα ειέγμεηο ζε ηη έρεη πξφζβαζε 

θάζε εθαξκνγή πνπ έρεηο εγθαηαζηήζεη ζην θηλεηφ ζνπ...Μηα ηέηνηα εθαξκνγή είλαη ην 
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clueful], πνπ δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηνλ θνηηεηή εθφζνλ ελδηαθέξεηαη λα 

ελεκεξσζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Μέζα ζην βίληεν αλαθέξεηαη φηη κηα 

εθαξκνγή θαθνχ σο φξν εγθαηάζηαζεο, έρεη ηελ πξφζβαζε ζηηο επαθέο ηνπ θηλεηνχ 

καο. ην ζεκείν απηφ ην βίληεν ζηακαηά θαη ηίζεηαη ην ξεηνξηθό εξώηεκα Θα έιεγε 

θαλείο φηη κηα εθαξκνγή θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook είλαη ινγηθφ λα 

δεηάεη πξφζβαζε ζηηο επαθέο ζνπ. Θα έιεγεο φκσο ην ίδην θαη γηα κηα  εθαξκνγή 

θαθνχ; Αθνχγεηαη θάπσο πεξίεξγν έηζη δελ είλαη; κε ζθνπφ λα πξνβιεκαηηζηεί ν 

ζεαηήο γηα θάηη πνπ κπνξεί θαη λα κελ είρε παξαηεξήζεη πνηέ κέρξη ηψξα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ηίζεηαη κηα εξώηεζε πξόβιεςεο ηχπνπ λαη ή φρη Μπνξείο λα ζθεθηείο γηα 

πνην ιφγν ν θαθφο ζνπ κπνξεί λα δεηάεη πξφζβαζε ζε έλα ηέηνην ζηνηρείν; πνπ 

απαληάηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν. Αθφκε έρεη πξνζηεζεί κηα ηακπέια κε κηα 

εηθόλα θαη θείκελν πγθξάηεζε ηνλ φξν cookie! Θα αζρνιεζνχκε κε απηφλ ζε 

επφκελεο ελφηεηεο..., πνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ θνηηεηψλ ζηνλ φξν cookie, o 

νπνίνο αλαθέξεηαη κέζα ζην βίληεν θαη είλαη θξίζηκνο γηα ην δήηεκα ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ζην δηαδίθηπν. Σν βίληεν θιείλεη κε έλα εξώηεκα πνπ ζέιεη λα θάλεη 

ηνλ ζεαηή λα ζθεθηεί θαη λα θάλεη νκαιή ηελ κεηάβαζε ζην επφκελν βίληεν [Θα 

κνηξαδφζνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία απηά ηα ζηνηρεία ζηελ πξαγκαηηθή ζνπ δσή;] κε ηξεηο 

πηζαλέο απαληήζεηο [Ναη δελ λνκίδσ φηη αιιάδεη θάηη. Άιισζηε θαη πίζσ απφ ην 

δηαδίθηπν ππάξρνπλ άλζξσπνη…/Γελ είκαη ζίγνπξνο!Γελ ην έρσ ζθεθηεί πνηέ…/ε 

θακία πεξίπησζε δε ζα κνηξαδφκνπλ ηφζν πξνζσπηθά ζηνηρεία κε αγλψζηνπο..].   

3
ν
 βίληεν- Δηαδίθηπν vs πξαγκαηηθή δσή 

Σν ηξίην βίληεν ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο επηρεηξεί λα θάλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ 

δηαδηθηχνπ θαη πξαγκαηηθήο δσήο, φζνλ αθνξά ηελ επθνιία κε ηελ νπνία 

απνθαιχπηνπκε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε θάζε πεξίπησζε. Δίλαη εληππσζηαθφ ην 

πφζν απιφρεξα κνηξαδφκαζηε ηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα ζηνλ θφζκν ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, φπνπ είκαζηε πνιχ πην 

πξνζεθηηθνί. ην βίληεν, παξαθνινπζνχκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ φηαλ απηνί 

εξσηψληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ελφο θνχξλνπ ηηο εξσηήζεηο κηαο εθαξκνγήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ελφο πεηξάκαηνο. Αξρηθά, έρεη πξνζηεζεί ε εξώηεζε Καζεκεξηλά έλαο 

κεγάινο αξηζκφο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηείο ζην θηλεηφ ζνπ δεηά πξφζβαζε ζε 

πξνζσπηθέο ζνπ πιεξνθνξίεο, φπσο ηα κελχκαηά ζνπ, ε ηνπνζεζία ζνπ θαη νη επαθέο 

ζνπ....Πξνβιεκαηίδεζαη πξηλ δψζεηο ηε ζπγθαηάζεζή ζνπ; κε δχν πηζαλέο επηινγέο 

[Δλλνείηαη.Δηδηθά φηαλ θάπνηα εθαξκνγή δεηάεη πξφζβαζε ζηελ ηνπνζεζία κνπ ην 
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ζθέθηνκαη πνιχ πξηλ ηελ εγθαηαζηήζσ ζην θηλεηφ κνπ. ρη, πνιχ ιίγεο θνξέο. Σν 

ζεσξψ κάιινλ απηνλφεην.] θαη ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε [Καη πνιχ θαιά 

θάλεηο! Απηφ ζα έπξεπε λα θάλακε φινη./ Ννκίδσ νη πεξηζζφηεξνη! Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ην ζσζηφ…]. Γεχηεξν αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί κηα 

αθφκε εξώηεζε, ε νπνία βάδεη ηνπο ζεαηέο ζηελ ζέζε ησλ πξσηαγσληζηψλ, 

θαιψληαο ηνπο λα ζθεθηνχλ πψο ζα αληηδξνχζαλ νη ίδηνη ζε κηα αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε [Παξαηεξείο φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο έρνπλ εθλεπξηζηεί απφ ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ζεξβηηφξαο...Δζχ ζα αληηδξνχζεο ην ίδην;] κε ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο 

[Ννκίδσ φηη ζα αληηδξνχζα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.../ Μπα, δε λνκίδσ. Μάιινλ ζα 

γεινχζα κε ηηο εξσηήζεηο.../Ννκίδσ φηη ζα αληηδξνχζα πνιχ ρεηξφηεξα...] θαη ηελ 

αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε [Καη εγψ! Αλ κε ηη άιιν είλαη ελνριεηηθφ.../Ίζσο…Ίζσο 

φκσο ζε ελνρινχζε ιίγν/Ννκίδσ νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο! ε θαλέλαλ δελ αξέζνπλ νη 

ηφζν πξνζσπηθέο εξσηήζεηο...]. Αθφκε έρεη πξνζηεζεί κηα παχζε κε κηα εξώηεζε πνπ 

δεηά ηε γλψκε ησλ θνηηεηψλ θαη επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπδήηεζε [Γηαηί πηζηεχεηο φηη νη άλζξσπνη ληψζνπλ φηη παξαβηάδεηαη ε ηδησηηθή ηνπο 

δσή θαη ελνρινχληαη φηαλ ηνπο δεηάεη έλαο μέλνο άλζξσπνο πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία 

αιιά ηα κνηξάδνληαη κε κεγάιε επθνιία ζην δηαδίθηπν; Τπάξρεη δηαθνξά;], θαζψο θαη 

κηα εξώηεζε πξνβιεκαηηζκνχ Γηαηί ζεσξείο ηε θνπέια πνπ ξσηάεη πεξίεξγε, ελψ θάηη 

αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηείο; κε δχν πηζαλέο 

επηινγέο [Έρσ αξρίζεη λα πξνβιεκαηίδνκαη γηα ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κνηξάδνκαη 

ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν/ Γπζηπρψο είλαη κηα ζπλήζεηα πνπ δχζθνια 

κπνξεί λα αιιάμεη], πνπ νδεγνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

4
ν
 βίληεν- Τη γλσξίδεη ν browser ζνπ γηα ζέλα 

Σν βίληεν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη ν browser καο θαηά ηελ 

πεξηήγεζή καο ζην δηαδίθηπν θαη ζην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα cookies ζε απηφ. Πξψην 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί κηα παχζε κε ηελ εξώηεζε ίγνπξα είλαη θάηη 

πνπ έρεηο παξαηεξήζεη θαη ζπ φηη ζπκβαίλεη επαλεηιεκκέλα. Γλσξίδεηο φκσο πνπ 

νθείιεηαη απηφ ή ζεσξείο φηη είλαη ηπραίν; πνπ νδεγεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα έρεη πξνζηεζεί αθφκε κηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ηα cookies θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο Πηζηεχεηο φηη ε απνζήθεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ζνπ ζην δηαδίθηπν 

απφ ηα δηάθνξα sites πνπ επηζθέπηεζαη πέξα απφ ην φηη εμππεξεηεί δηαθεκηζηηθνχο 

ζθνπνχο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζή ζνπ ζην δηαδίθηπν; κε ηξεηο πηζαλέο 

επηινγέο [Ναη θπζηθά ρσξίο απηφ ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιε./ 
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Μπα δε λνκίδσ φηη εμππεξεηεί άιινλ ζθνπφ πέξα απφ ην λα κνπ εκθαλίδεη ελνριεηηθέο 

δηαθεκίζεηο.../Γελ είκαη ζίγνπξνο...] θαη ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε [Δίλαη πνιχ 

πηζαλφ  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηαδίθηπν γλσξίδεη ηα ελδηαθέξνληά ζνπ θαη ζνπ 

εκθαλίδεη ζηνηρεία πνπ ζε ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιια./ Κη φκσο! Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην δηαδίθηπν γλσξίδεη ηα ελδηαθέξνληά ζνπ θαη ζνπ εκθαλίδεη ζηνηρεία πνπ ζε 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιια./Τπάξρεη θαη ε ζεηηθή πιεπξά!  Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην δηαδίθηπν γλσξίδεη ηα ελδηαθέξνληά ζνπ θαη ζνπ εκθαλίδεη ζηνηρεία πνπ ζε 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιια.]. Αθφκε, ζην βίληεν απηφ έρεη πξνζηεζεί κηα 

ηακπέια κε θείκελν θαη εηθόλα, πνπ φκσο δε δηαθφπηεη ηε ξνή ηνπ βίληεν, 

πξντδεάδεη απιψο ηνλ θνηηεηή γηα ην επφκελν βίληεν. ηε ζπλέρεηα, ππάξρεη κηα 

δηαθάλεηα πνπ δίλεη παξαδείγκαηα πνπ εμεγνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ cookies 

[Παξαδείγκαηα...ηαλ έλα site παξαθνινπζεί ηελ online δξαζηεξηφηεηά ζνπ....Video 

sites φπσο ην Youtube θαη ην Netflix παξαθνινπζνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ζνπ γηα λα ζνπ 

πξνηείλνπλ βίληεν πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ζνπ...Σα online θαηαζηήκαηα 

ζαλ ην Αmazon θαη ην ebay δηαηεξνχλ αξρείν κε ηα πξάγκαηα πνπ έρεηο ςάμεη ή 

αγνξάζεη γηα λα ζνπ πξνηείλνπλ πξντνληα πνπ ζα ζέιεηο λα αγνξάζεηο....Οη κεραλέο 

αλαδήηεζεο ζαλ ην google θξαηνχλ αξρείν απφ ηηο αλαδεηήζεηο ζνπ ζην δηαδίθηπν. 

Απηφ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πεξηήγεζή ζνπ ζην δηαδίθηπν, εθζέηνληάο ζε φκσο 

ηαπηφρξνλα ζε δηαθεκίζεηο…], θαζψο θαη κηα εξώηεζε πξόβιεςεο ζρεηηθή κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ βίληεν ηχπνπ λαη ή φρη [Μπνξείο λα ζθεθηείο γηα παξάδεηγκα ηη 

ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη απηφ γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα θάλεη κηα αζθάιεηα πγείαο ή 

δσήο;] πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν φπνπ δίλεηαη θαη ε απάληεζε. Σέινο, 

ππάξρεη κηα ηακπέια κε θείκελν, πνπ ζπλδέεη ην παξφλ κε ηα επφκελα βίληεν [ηηο 

επφκελεο ελφηεηεο ζα κάζνπκε ηη αθξηβψο είλαη ηα cookies θαη πψο απηά ιεηηνπξγνχλ!].  

ην ζεκείν απηφ, έρεη πξνζηεζεί έλα e-book εηζαγσγηθφ ηνπ επφκελνπ βίληεν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα cookies, θάλνληαο ηε ζχλδεζε κε ην πξνεγνχκελν. 

5
ν
 βίληεν- Τη είλαη ηα cookies 

Σν πέκπην βίληεν ηεο ηξίηεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζηνλ φξν cookies έλαλ φξν πνπ 

ζπλαληνχκε πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ρσξίο σζηφζν λα γλσξίδνπκε νη 

πεξηζζφηεξνη ηη αθξηβψο ζεκαίλεη θαη ηη ζπλεπάγεηαη γηα ηα πξνζσπηθά καο 

δεδνκέλα. Πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί κηα δηαθάλεηα πνπ δίλεη 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη παξαδείγκαηα γηα ηα cookies [Πην αλαιπηηθά...Σα 

«cookies» είλαη αξρεία πνπ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεζηε έλα 
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site ή θάλεηε θιηθ ζε έλα αληηθείκελν. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκφ ζε θάπνην site, ηα 

cookies αλαιακβάλνπλ λα απνζεθεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ browser. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα εηδεζενγξαθηθφ site ρξεζηκνπνηεί cookies γηα λα ειέγμεη αλ ην έρεηε 

επηζθεθηεί μαλά αιιά θαη ηη είδνπο άξζξα ζαο ελδηαθέξνπλ....]. ηε ζπλέρεηα έρεη 

πξνζηεζεί αθφκε κία δηαθάλεηα κε ηίηιν Θα πξέπεη λα αλεζπρείο; πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ησλ cookies [ε γεληθέο γξακκέο...ηα cookies δε 

ζπληζηνχλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηά ζνπ ζην δηαδίθηπν. Δίλαη ζρεδφλ απίζαλν 

λα θνιιήζεηο θάπνηνλ ηφ ή λα εθζέζεηο επαίζζεηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα απιά θαη κφλν 

κε ηε ρξήζε cookies. Χζηφζν, ππάξρνπλ ηξφπνη γηα λα ηα απνθχγεηο, ηνπο νπνίνπο ζα 

κάζνπκε ζηελ 3
ε
 ελφηεηα....], ελψ ηέινο έρεη πξνζηεζεί κηα ηακπέια κε θείκελν πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ λνεκαηηθή ζχλδεζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί 

[Πξνρψξεζε ζηελ επφκελε ελφηεηα γηα λα δεηο ζηελ πξάμε ηη είλαη ηα cookies!]. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ βίληεν, ππάξρεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ νδεγεί 

εθηφο πεξηβάιινληνο LearnWorlds θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθαξκνγή lightbeam, ηελ 

νπνία νη θνηηεηέο θαινχληαη λα εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ browser ηνπο,ψζηε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα cookies εγθαζίζηαληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπο θαη ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα ηεο πεξηήγεζήο ηνπο. Ακέζσο, κεηά 

ππάξρεη έλα e-book πνπ θάλεη νκαιή ηε κεηάβαζε ζην επφκελν βίληεν. 

6o βίληεν- Κίλδπλνη εμαπάηεζεο 

ην βίληεν απηφ πεξηγξάθνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη εμαπάηεζεο θαη θινπήο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. Ξεθηλά κε κηα εξώηεζε 

γλψζεο πνιιαπιήο επηινγήο ίγνπξα γλσξίδεηο φηη ζην δηαδίθηπν ππάξρεη πάληνηε ν 

θίλδπλνο εμαπάηεζεο. Γλσξίδεηο φκσο θαη πνηνη είλαη απηνί; Δπίιεμε ηη απφ ηα 

παξαθάησ ζπληζηά θίλδπλν γηα ζέλα ή ηνλ ππνινγηζηή ζνπ κε ηέζζεξηο πηζαλέο 

επηινγέο [α.Μφιπλζε ηνπ ππνινγηζηή απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ/β.Κινπή ζηνηρείσλ 

πηζησηηθήο θάξηαο/ γ.«ςάξεκα» πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ/ δ.ια ηα παξαπάλσ] κε ηελ 

αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε [Σν ιηγφηεξν!Μήπσο φκσο φρη κφλν απηφ;/Γπζηπρψο 

λαη!Μήπσο φκσο φρη κφλν απηφ;/Γπζηπρψο λαη!Μήπσο φκσο φρη κφλν απηφ;/ Αθξηβψο. 

Καη απηνί είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο θηλδχλνπο...]. Αθνινπζεί κηα δηαθάλεηα πνπ 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθφηεξα φζα αλαθέξνληαη κέζα ζην βίληεν ζρεηηθά κε ην 

ειεθηξνληθφ ςάξεκα (phising) [Πην αλαιπηηθά...Οη απάηεο «ειεθηξνληθνχ ςαξέκαηνο» 

είλαη κελχκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα ζε εμαπαηήζνπλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ.Απηά ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ κηα ηξάπεδα ή άιιε αμηφπηζηε πεγή θαη 
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ζνπ δεηνχλ λα εηζάγεηο θάπνηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, λα επαιεζεχζεηο κηα εκεξνκελία 

γέλλεζεο  ή λα επηβεβαηψζεηο ηνλ αξηζκφ κηαο πηζησηηθήο θάξηαο. Σα κελχκαηα απηά 

πεξηέρνπλ πνιιέο πεηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη γη απηφ θαίλνληαη αξθεηά αιεζνθαλή εθ 

πξψηεο φςεσο...] θαζψο θαη έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ email κε αιιειεπηδξαζηηθά 

θνπκπηά ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα παηήζεη γηα λα κάζεη πεξηζζφηεξεο 

αλαγλσξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο.  

 

Δηθόλα 19: Παξάδεηγκα αιιειεπηδξαζηηθψλ θνπκπηψλ 

ηε ζπλέρεηα έρεη πξνζηεζεί άιιε κία εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο Σν 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κπνξεί λα έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Ση απφ ηα παξαθάησ 

απνηειεί είδνο «malware»; κε ηέζζεξηο πηζαλέο επηινγέο [α.Kινπή ζηνηρείσλ 

πηζησηηθήο θάξηαο β.Phising γ.Trojans δ.ια ηα παξαπάλσ] θαη ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε [Μάιινλ φρη. ίγνπξα ε θινπή επαίζζεησλ  πιεξνθνξηψλ είλαη έλαο 

ζνβαξφο θίλδπλνο ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ ζπληζηά φκσο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ/ Μάιινλ 

φρη… Σν ειεθηξνληθφ «ςάξεκα» απνηειεί θίλδπλν ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ ζπληζηά φκσο 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ/ Αθξηβψο! Γλσξίδεηο φκσο ηη αθξηβψο είλαη θαη πσο ζα 

πξνζηαηεπηείο; Υκ…Δίζαη ζίγνπξνο;]. Σέινο, ππάξρεη κηα ηακπέια κε θείκελν πνπ 

ελεκεξψλεη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ επφκελνπ βίληεν [Γεο ζην επφκελν βίληεν πφζν 

εχθνιν ή δχζθνιν είλαη λα εγθαηαζηήζεη θαλείο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή 

ζνπ…].  

7
ν
 βίληεν- Καθόβνπιν ινγηζκηθό 

Σν ηειεπηαίν βίληεν ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο επηζηξέθεη ηνλ ζεαηή ζηελ πξψηε 

ελφηεηα θαη ζηελ δεκνζηνγξάθν ηεο Guardian Άιεμ, ε νπνία απηή ηε θνξά 

επηζθέπηεηαη έλαλ ράθεξ, ηνλ νπνίν πξνθαιεί λα εηζβάιεη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο. Σν 
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πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζηέζεθε είλαη κηα ηακπέια κε θείκελν 

πνπ πιεξνθνξεί ηνλ ζεαηή γηα ην πεξηερφκελν ηνπ βίληεν ρσξίο φκσο λα δηαθφπηεη ηε 

ξνή ηνπ.  Αθφκε, έρεη πξνζηεζεί θαη κηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία ησλ ζεαηψλ ηχπνπ λαη ή φρη Παξαθνινπζψληαο ην βίληεν βιέπεηο πφζν 

εχθνιν είλαη θάπνηνο λα ςαξέςεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ρσξίο ηε ζέιεζή ζνπ; Μήπσο 

έρεη ζπκβεί θαη ζε ζέλα; πνπ ζπλδέεη ηε δεχηεξε ελφηεηα κε ηελ ηξίηε θαη κε ην πψο 

κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί θαλείο ζην δηαδίθηπν παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε έλα εξσηεκαηνιφγην-ηεζη, κε ην νπνίν 

ν θνηηεηήο αμηνινγεί φζα έκαζε ζηελ ελφηεηα απηή, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ 

ηειεπηαία. 

3
ε
 Δλόηεηα- Μπνξείο λα πξνζηαηεπηείο; 

Ζ 3
ε 
ελφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα 

πξνζηαηεχζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν, μεθηλά κε κηα ζχληνκε 

εηζαγσγή ζε κνξθή e-book πνπ αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελφ ηεο. Αθνινπζεί έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε ηίηιν «Δζχ πφζν αζθαιήο είζαη;», πνπ πεξηιακβάλεη πξνζσπηθέο 

εξσηήζεηο (πρ. Xξεζηκνπνηείο ηνλ ίδην θσδηθφ γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ 

ινγαξηαζκνχο; ή Γηαβάδεηο ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ελφο site πξηλ απνδερηείο ηνπο 

φξνπο;) πνπ έρεη σο ζηφρν λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ ζεαηή γηα πφζν εθηεζεηκέλνο κπνξεί 

λα είλαη ζην δηαδίθηπν. 

1o βίληεν-Google yourself 

Σν πξψην βίληεν ηεο ηξίηεο ελφηεηαο πξνηείλεη σο κέηξν πξνζηαζίαο ην λα αλαδεηά 

θαλείο ζην δηαδίθηπν ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα απηφλ. Αξρηθά, έρεη πξνζηεζεί κηα 

εξώηεζε [Δζχ ην έρεηο θάλεη πνηέ; Έρεηο αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ζην 

google;] κε δχν πηζαλέο επηινγέο [Δλλνείηαη. Καη πνηνο δελ ην ρεη θάλεη άιισζηε.../ 

Μπα φρη. Γελ κνπ πέξαζε πνηέ απφ ην κπαιφ…] θαη ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε 

[Λνγηθφ! Καη λα θαληαζηψ φρη κφλν γηα ζέλα αιιά θαη γηα άιινπο.../Γελ είζαη 

πεξίεξγνο; Μπνξείο λα δνθηκάζεηο ηψξα...]. Αθφκε κέζα ζην βίληεν έρεη πξνζηεζεί 

κηα ηακπέια κε θείκελν [Aληί γηα ην ζπλεζηζκέλν google δνθίκαζε κηα δηαθνξεηηθή 

κεραλή αλαδήηεζεο φπσο ην duckduckgo!] θαη έλαο ζύλδεζκνο, πνπ νδεγεί ηνλ 

ζεαηή έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη επηηφπνπ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα απηφλ ζην δηαδίθηπν [https://duckduckgo.com]. 

ηε ζπλέρεηα, ηίζεηαη ην εξώηεκα ηχπνπ λαη ή φρη Ζ Νηθφι δελ βξήθε θάηη πνπ λα ηελ 
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παξαμέλεςε. Δζχ βξήθεο θάηη πνπ δελ πεξίκελεο ή πνπ ζεσξείο φηη κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ζέλα ζην κέιινλ; κε ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε [Ίζσο ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηο πην ζπρλά ζην δηαδίθηπν γηα πξνζσπηθέο ζνπ πιεξνθνξίεο/ Απηφ 

είλαη ζεηηθφ! Μελ επαλαπαχεζαη φκσο!Μεηά απφ ιίγν θαηξφ θάλε θαη πάιη έλαλ 

έιεγρν!]. Σέινο, έρεη πξνζηεζεί θείκελν  [Έρεηο πνηέ ζθεθηεί φηη κπνξεί oη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ζέλα ζην δηαδίθηπν  λα επεξεάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ή 

επαγγεικαηηθή ζνπ δσή; Ήμεξεο φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο γηα παξάδεηγκα 

ειέγρνπλ ην facebook ησλ ππνςήθησλ ππαιιήισλ ηνπο πξηλ ηνπο πξνζιάβνπλ;] κε 

ζθνπφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζεαηή. 

2
ν
 βίληεν-Σέξθαξε κε αζθάιεηα 

Σν δεχηεξν βίληεν ηεο ηξίηεο ελφηεηαο πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο γηα έλα αζθαιέο 

«ζεξθάξηζκα» ζην δηαδίθηπν». Πεξηιακβάλεη ηακπέιεο κε θείκελν πνπ θαινχλ ην 

θνηηεηή λα αλαθαιέζεη πξνυπάξρνπζα γλψζε [1
ν
 Έιεγρε πάληα ηε δηεχζπλζε πνπ 

επηζθέπηεζαη! Θπκήζνπ φζα είπακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ην phishing… ], 

επηζεκαίλνπλ βαζηθά ζεκεία [2
ν
 Σζέθαξε αλ ππάξρεη κηα κηθξή θιεηδαξηά ζηελ αξρή 

κηαο δηεχζπλζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην site ρξεζηκνπνηεί ζχλδεζε https θαη άξα κπνξείο 

λα εηζάγεηο κε αζθάιεηα ηα ζηνηρεία ζνπ/3
ν
 Φξφληηζε πάληνηε λα έρεηο ηελ πην 

ελεκεξσκέλε έθδνζε ηνπ browser πνπ ρξεζηκνπνηείο], δηνξζψλνπλ έλα ζηνηρείν ηνπ 

βίληεν πνπ δελ ηζρχεη πηα [Καη φκσο πιένλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζε φια ηα 

sites! Μελ εηζάγεηο πξνζσπηθά ζηνηρεία εάλ απηφ δελ ππάξρεη...] θαη παξνηξχλνπλ ηνλ 

ζεαηή λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ πξνηείλνληαη [Αθνινχζεζε ηηο απιέο απηέο 

νδεγίεο θαη ζέξθαξε κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν…]. 

3
ν
 βίληεν- Αζθαιέο email 

Σν βίληεν απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο γηα έλα αζθαιέο e-mail. 

Πεξηιακβάλεη ηακπέιεο κε θείκελν πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνπο φξνπο ηνπ 

βίληεν [Σα spαm είλαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ απφ ελνριεηηθέο δηαθεκίζεηο κέρξη phising scams θαη ηνχο], πνπ 

θαινχλ ην ζεαηή λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ ζηνηρεία πνπ είδε ζε πξνεγνχκελα 

βίλην [Θπκίζνπ φζα είπακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ηα κελχκαηα phising θαη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζε εμαπαηήζνπλ!] θαη πνπ επηζεκαίλνπλ ηα 

ζεκαληηθά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεη θαλείο ψζηε λα κελ εμαπαηεζεί 

[π.ρ.Μελ παηάο πνηέ links πνπ εκπεξηέρνληαη ζε έλα email. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα 
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βιάςνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζνπ!]. Αθφκε ζην βίληεν απηφ έρνπλ πξνζηεζεί δείθηεο πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηα θνπκπηά πνπ πξέπεη παηήζεη θαλείο γηα λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ e-mail ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απηφ λα γίλεη αζθαιέζηεξν. 

 

Δηθόλα 20: Παξάδεηγκα δεηθηψλ 

4
ν
 βίληεν-Φξεζηκνπνίεζε ηζρπξά passwords 

Σν βίληεν απηφ αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηζρπξνχ password πνπ κπνξεί 

λα πξνζηαηεχζεη απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν πξψην 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεη είλαη κηα εξώηεζε  [Δζχ ηη απφ ηα 

παξαθάησ ρξεζηκνπνηείο ζπλήζσο γηα password;] κε πέληε πηζαλέο επηινγέο [Σελ 

εκεξνκελία γέλλεζεο ελφο αγαπεκέλνπ ζνπ πξνζψπνπ/ ην φλνκα ελφο ζεκαληηθνχ γηα 

ζέλα πξνζψπνπ/Μηα θξάζε απφ αγαπεκέλν ζνπ ηξαγνχδη/ Έλαλ γλσζηφ ηειεθσληθφ 

αξηζκφ/Έλαλ ηπραίν ζπλδπαζκφ γξακκάησλ ή αξηζκψλ] θαη ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε. Αθφκε, εκπεξηέρνληαη ηακπέιεο κε θείκελν πνπ επηζεκαίλνπλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηζρπξνχ θσδηθνχ (1
νλ

 Ο θσδηθφο ζνπ δελ ζα πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα πεξηιακβάλεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο!/ 2νλ Μπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ηα αξρηθά γξάκκαηα απφ έλα αγαπεκέλν ζνπ ζηίρν ή κηα θξάζε!/ 3νλ 

Φξφληηζε ε ιέμε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο λα κελ ππάξρεη ζην ιεμηθφ! / 4νλ Πξφζζεζε 

πάληα θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνχο ή εηδηθνχο ραξαθηήξεο!/ 5νλ Μελ γξάθεηο 

πνπζελά ηνλ θσδηθφ ζνπ. πγθξάηεζέ ηνλ ζηνλ λνπ ζνπ!/ 6νλ Μελ δίλεηο ηνλ θσδηθφ 

ζνπ ζε θαλέλαλ νχηε ζε άηνκα απφ ην θηιηθφ ζνπ πεξηβάιινλ!/ 7νλ Μελ αλαθέξεηο ηνλ 

θσδηθφ ζνπ πνηέ ζην ηειέθσλν!/ 8νλ Με ζηέιλεηο πνηέ ηνλ θσδηθφ ζνπ κέζσ email!/ 

9oλ Mε ρξεζηκνπνηείο πνηέ ηνλ ίδην θσδηθφ γηα δηαθνξεηηθνχο ινγαξηαζκνχο!/ 10
νλ

 

Κάλε πάληα απνζχλδεζε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ζνπ φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείο  ηνλ δηθφ 

ζνπ ππνινγηζηή!  αο ζηακαηήζεηο/ 11νλ Γηα αθφκα πην ηζρπξνχο θσδηθνχο κπνξείο λα 
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ρξεζηκνπνηήζεηο έλα site φπσο απηφ ζην link!), θαζψο έλαλ ζύλδεζκν πνπ νδεγεί 

εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο LearnWorlds φπνπ κπνξεί θαλείο λα ειέγμεη πφζν αζθαιήο 

ή κε είλαη ν θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί [https://howsecureismypassword.net/]. 

ην ζεκείν απηφ παξεκβάιιεηαη έλα θνπίδ κε ηίηιν «Βξεο ην πξφβιεκα» πνπ 

πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζελάξηα ρξήζεο password ζηα νπνία ν θνηηεηήο πξέπεη λα 

εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ελψ παξέρεηαη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε. 

5
ν
 βίληεν-Αζθαιέο online shopping 

Σν βίληεν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο θαη ζην πψο απηέο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αθφκε πην αζθαιείο. Ξεθηλάεη κε κηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ ζεαηή «Υξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν γηα λα θάλεηο ηηο αγνξέο ζνπ;» θαη 

ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο (Ναη. θπξίσο ην δηαδίθηπν. Γηαηί λα ράλσ ηνλ ρξφλν κνπ ζηα 

θαηαζηήκαηα;/ Αξαηά θαη πνπ. Αλ δελ κπνξψ λα βξσ θάηη ζηελ αγνξά... ρη πνηέ. 

Αλεζπρψ φηαλ πξέπεη λα βάισ ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο κνπ) θαη ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε ( Καη πνιχ θαιά θάλεηο! Γλσξίδεηο φκσο πψο ζα πξνζηαηεπηείο ψζηε 

λα κελ εμαπαηεζείο;/ Οη πεξηζζφηεξνη λνκίδσ.. Αλεζπρείο κήπσο φηαλ πξφθεηηαη λα 

βάιεηο ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζνπ;/ίγνπξα δελ είζαη ν κφλνο! Αλ γλσξίδεηο φκσο πψο 

λα πξνζηαηεπηείο νη αγνξέο ζην δηαδίθηπν είλαη φρη κφλν πξαθηηθέο αιιά θαη 

αζθαιείο...).Αθνινπζεί αθφκε κηα εξώηεζε Αγρψλεζαη φηαλ πξέπεη λα εηζάγεηο ηα 

ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ζνπ θάξηαο; κε δχν πηζαλέο απαληήζεηο [Όρη γηαηί λα αγρσζψ; 

Ξέξσ απφ πνπ ςσλίδσ...Ναη κε ηξνκάδεη ζε πνηαλνχ ρέξηα κπνξεί λα βξεζνχλ…] θαη 

ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε [Απηφ είλαη ζεηηθφ! Μάιινλ γλσξίδεηο πψο λα θάλεηο ηηο 

αγνξέο ζνπ κε αζθάιεηα.../Δίλαη ινγηθφ! Τπάξρνπλ φκσο ηξφπνη γηα λα 

πξνζηαηεπηείο…]. Πεξηιακβάλεη αθφκε ηακπέιεο κε θείκελν πνπ εθηζηνχλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα πην νπζηαζηηθά ζηνηρεία [1
νλ

 Φξφληηζε ν ππνινγηζηήο ζνπ 

λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη λα έρεη έλα θαιφ πξφγξακκα antivirus. Οη ηηκέο μεθηλνχλ 

απφ 20$ γηα λα πξνζηαηεχζεηο ζπλαιιαγέο πνιιψλ ρηιηάδσλ επξψ. Γελ εηλαη θαιή 

επέλδπζε;/ 2νλ Κάλε πάληα ηα ςψληα ζνπ απφ ην ζπίηη!Με ρξεζηκνπνηείο πνηέ δεκφζηα 

δίθηπα φηαλ θάλεηο online αγνξέο/ 3νλ  πσο είπακε θαη πξηλ, έιεγμε πάληα αλ ε 

δηεχζπλζε ηνπ site πνπ επηζθέπηεζαη αλαγξάθεη https πξηλ εηζάγεηο ηα ζηνηρεία ηεο 

θάξηαο ζνπ/ 4νλ Κάλε κηα κηθξή έξεπλα ζην google γηα ηελ εηαηξεία πξηλ αγνξάζεηο 

θάηη απφ απηήλ. ηγνπξέςνπ φηη δηαζέηεη δηεχζπλζε θαη ηειεθσληθφ αξηζκφ/ 5νλ 

Φξφληηζε λα δηαζέηεηο πάληα έλαλ ηζρπξφ θσδηθφ ζχκθσλα κε φζα κάζακε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα!/ 6νλ Υξεζηκνπνίεζε πηζησηηθή θάξηα paypal ή google wallet 
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γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ζνπ ζπλαιιαγέο! Αλ θαη απηά δε 

ζπλεζίδνληαη ζηελ Διιάδα!/ 7νλ Απνζήθεπε πάληνηε ηελ απφδεημε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζνπ ζπλαιιαγψλ!/8νλ Πνηέ κε ζηέιλεηο ρξήκαηα  κεηξεηά ή ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο 

ζνπ θάξηαο/9νλ Αθνινχζεζε ηε ινγηθή ζνπ!Μελ παξαζχξεζαη απφ πξνζθνξέο πνπ 

κνηάδνπλ πνιχ θαιέο γηα λα είλαη αιεζηλέο!]. 

6o βίληεν-Δηάβαζε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο 

Σν έθην βίληεν αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία φινη καο απνδερφκαζηε φξνπο 

ζην δηαδίθηπν ρσξίο πνηέ λα ηνπο έρνπκε δηαβάζεη. Ξεθηλάεη κε έλα ζρφιην ζρεηηθά 

κε ην facebook θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ζπιιέγεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πνιιέο θνξέο ελ αγλνία καο. ην ζεκείν απηφ έρεη πξνζηεζεί κηα παχζε κε ην 

θείκελν Αθνχγεηαη πεξίεξγν ε; Κη φκσο δελ ρξεηάδεηαη λα έρεηο ινγαξηαζκφ ζην 

facebook γηα λα δηαηεξεί απηφ ηα ζηνηρεία ζνπ...γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

ζεαηψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη έλα πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Ακεξηθή φπνπ κηα νκάδα εξεπλεηψλ ζηακαηνχζε ζην δξφκν αλππνςίαζηνπο 

πεξαζηηθνχο θαιψληαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ δηαγσληζκφ αθνχ πξψηα 

ππέγξαθαλ θάπνηνπο φξνπο, παξαθηλψληαο ηνπο πξψηα λα ηνπο δηαβάζνπλ. Γηα λα 

πάξνπλ ζην ηέινο ην έπαζιν ηνπ δηαγσληζκνχ έπξεπε ν θαζέλαο λα δψζεη ζηνπο 

εξεπλεηέο απφ ηα ξνχρα ηνπ κέρξη ην θαηνηθίδηφ ηνπ ή ην παηδί ηνπ αλάινγα κε ηνπο 

φξνπο πνπ είρε ππνγξάςεη. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν-

θείκελν πνπ ζέιεη λα θάλεη ηνλ ζεαηή λα πξνβιεκαηηζηεί  (Δίλαη ππεξβνιηθφ 

πξάγκαηη...Γελ είλαη φκσο εμίζνπ ππεξβνιηθή θαη ε επθνιία κε ηελ νπνία απνδερφκαζηε 

φξνπο ρσξίο λα έρνπκε ηδέα ηη ζπλεπάγνληαη;). 

ην ζεκείν απηφ ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη φζα έκαζε ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηξεηο ελφηεηεο, ζπκπιεξψλνληαο έλα ηεζη επίδνζεο κε ηίηιν «Έκαζεο 

πψο ζα πξνζηαηεπηείο;». 

7
ν
 βίληεν-Πνην είλαη ην κέιινλ 

Σν ηειεπηαίν βίληεν εηζάγεη ηνλ ζεαηή ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ 

(Internet of things) θαη ηνλ πξνβιεκαηίδεη γηα ηελ απψιεηα ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπ ζην 

πξνζερέο κέιινλ. Μέζα ζην βίληεν πεξηγξάθεηαη ε δσή ζε έλα ζπίηη ηνπ κέιινληνο 

φπνπ φια πιένλ είλαη απηνκαηνπνηεκέλα θαη θαιχπηνπλ ηελ θάζε αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί κηα εξώηεζε 

πξνβιεκαηηζκνχ «Θα ήζειεο λα δεηο ζε έλα ηέηνην ζπίηη πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε θάζε ζνπ 
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αλάγθε;» κε ηξεηο πηζαλέο επηινγέο (Φπζηθά θαη ζα ήζεια. Ννκίδσ ε δσή καο ζα ήηαλ 

πνιχ πην απιή θαη μεθνχξαζηε!/ Γελ είκαη ζίγνπξνο! Μνπ θαίλεηαη θάηη πνιχ 

καθξηλφ..../ρη δε κνπ θαίλεηαη θαζφινπ δειεαζηηθφ. Πεξηζζφηεξν κε ηξνκάδεη...) θαη 

ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Μπνξεί θαη λα ρεηο δίθην...Υσξίο φκσο θάπνην θφζηνο 

γηα εκάο;/ Μπνξεί θαη λα κελ είλαη ηφζν! ε ιίγα ρξφληα κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα..../ Δίλαη ινγηθφ!Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ζα αιιάμεη δξακαηηθά ε 

δσή καο...).Αθνινπζεί κηα εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο- πξόβιεςεο πνπ 

απαληάηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν «Ση πηζηεχεηο φηη κπνξεί λα ππάξρεη ζε έλα 

"έμππλν"  ζπίηη;» κε ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο (α.Κνπξηίλεο πνπ αλνηγνθιείλνπλ 

κφλεο ηνπο/ β.Σνπαιέηα πνπ αλαγλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζνπ/ γ.Φπγείν πνπ 

αλαλεψλεη κφλν ηνπ ηα πξάγκαηα πνπ ιείπνπλ/ δ.ια ηα παξαπάλσ). Σέινο, κέζα ζην 

βίληεν έρεη πξνζηεζεί θαη θείκελν πνπ επηρεηξεί λα πξνβιεκαηίζεη ( Αθνχγνληαη 

εληππσζηαθά φια απηά έηζη δελ είλαη; κσο φπσο είδακε ζήκεξα φκσο, πίζσ απφ θάζε 

δηαζχλδεζε, θξχβεηαη έλα θφζηνο ηδησηηθφηεηαο ην νπνίν δελ είλαη κηθξφ...). 

Ζ ηξίηε ελφηεηα θαη θαη επέθηαζε νιφθιεξε ε δηδαζθαιία θιείλεη κε κηα δηαθάλεηα 

πνπ παξνηξχλεη ηνπο ζεαηέο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο (Αο 

πξνηαηεχζνπκε ηελ ηδησηηθφηεηά καο, είλαη πην ζεκαληηθή απφ φζν πξφρεηξα 

ππνινγίδνπκε θαζεκεξηλά..). 

Η κατανομή των αλληλεπιδραςτικών ςτοιχείων ςτισ διδαςκαλίεσ 

1
ε 

Δλόηεηα 

ηελ πξψηε ελφηεηα ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα βίληεν είλαη πέληε ιεπηά θαη 

ηξηάληα πέληε δεπηεξφιεπηα. Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνζηέζεθαλ είλαη νη εμήο:  

● επηά εξσηήζεηο πξφβιεςεο πνπ ξσηνχλ ην καζεηή ηη πηζηεχεη φηη ζα γίλεη ζηε 

ζπλέρεηα, έμη κε αλαηξνθνδφηεζε θαη κία ρσξίο αλαηξνθνδφηεζε, πνπ νδεγεί ζε 

επφκελε ελφηεηα.  

● ηξεηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο.  

● ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ απφ ηνλ ζεαηή λα ζθεθηεί πψο ζα έλησζε ζηελ 

ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή. 

● κία εξψηεζε πνπ δεηά ηελ άπνςε ησλ ζεαηψλ πάλσ ζε θάπνην ζέκα. 

● πέληε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ ζεαηψλ 

● κία ηακπέια κε θείκελν πνπ δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
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● έλα αιιειεπηδξαζηηθφ θνπκπί πνπ νδεγεί ζε επφκελε ελφηεηα. 

χλνιν αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ: 22 

2
ε
 Δλόηεηα 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν είλαη δέθα 

ιεπηά θαη πέληε δεπηεξφιεπηα. Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνζηέζεθαλ είλαη νη εμήο: 

● δχν εξσηήζεηο πξφβιεςεο πνπ δεηνχλ ηελ άπνςε ηνπ ζεαηή γηα ην ηη ζα ζπκβεί 

ζηε ζπλέρεηα κία κε αλαηξνθνδφηεζε θαη κία ρσξίο. 

● δχν εξσηήζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ δεηνχλ ηελ άπνςε ηνπ ζεαηή γηα θάπνην 

δήηεκα κία κε αλαηξνθνδφηεζε θαη κία ρσξίο 

● δχν εξσηήζεηο γλψζεο πνιιαπιήο επηινγήο 

● ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ζεαηψλ 

● ηξεηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο 

● δχν εηθφλεο κε θείκελν πνπ δηαθφπηνπλ ην βίληεν θαη επεμεγνχλ ζεκεία ηνπ 

● ηέζζεξηο ηακπέιεο κε θείκελν πνπ επεμεγεί ζεκεία ησλ βίληεν. 

● πέληε δηαθάλεηεο πνπ ζηακαηνχλ ην βίληεν θη εμεγνχλ βαζηθέο έλλνηεο δίλνληαο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

● ηέζζεξα αιιειεπηδξαζηηθά θνπκπηά πνπ εμεγνχλ ζεκεία ηνπ βίληεν. 

χλνιν αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ: 28 

3
ε
 Δλόηεηα 

ην ηξίην κάζεκα ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ βίληεν είλαη δεθαεπηά ιεπηά θαη δψδεθα 

δεπηεξφιεπηα. Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνζηέζεθαλ είλαη νη εμήο:  

● δεθαπέληε εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ ηελ άπνςε ηνπ καζεηή γηα θάπνην ζέκα ή γηα ην 

ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα (κε αλαηξνθνδφηεζε). 

● ηξεηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο. 

● νθηψ ηακπέιεο κε θείκελν πνπ δίλνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηαζαθελίδνπλ 

θάπνην ζεκείν ησλ βίληεν 

● δεθαπέληε δείθηεο πνπ πξνηξέπνπλ ην καζεηή λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, λα δηαβάζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο, λα ζπδεηήζεη κε ην 
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δηπιαλφ ηνπ ή λα ζθεθηεί. 

● έλαο ζχλδεζκνο πνπ νδεγεί εθηφο πεξηβάιινληνο. 

● ηξεηο δηαθάλεηεο πνπ ζηακαηνχλ ην βίληεν γηα λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο. 

● πέληε αιιειεπηδξαζηηθά θνπκπηά  πνπ δηεπθνιχλνπλ δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 

χλνιν αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ: 50 

Σν ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηα ηξία καζήκαηα είλαη 

100 ζε ζπλνιηθή δηάξθεηα βίληεν: 32 ιεπηά θαη 52 δεπηεξφιεπηα. Σα ζηνηρεία απηά 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

Δηθόλα 21: Καηαλνκή ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζηα βίληεν 

Δθηφο, απφ ηα παξαπάλσ αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, ζε φια ηα βίληεν 

πξνζηέζεθαλ ειιεληθνί ππφηηηινη, ηίηινη αιιά θαη ηίηινη πεξηήγεζεο ζηελ κπάξα ηνπ 

θάζε βίληεν πνπ ην ρσξίδνπλ ζε ελφηεηεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πεξηήγεζε ζε απηφ.    

Οκάδα ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο 

Με ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ αιιειεπηδξάζεσλ θαη κε βάζε ηα ίδηα 

αθξηβψο βίληεν δηακνξθψζεθε ε δηδαζθαιία ηεο νκάδαο ειέγρνπ (νκάδα ρσξίο 

ελζσκαησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο). Πξνζηέζεθαλ, σζηφζν, κεηαμχ ησλ βίληεν 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ ή e-book, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ- 

εθηφο ησλ βίληεν -ην πεξηερφκελν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, 

πξνθεηκέλνπ ε ζχγθξηζε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αζθαιήο.  

Kατανομή αλληλεπιδραςτικών ςτοιχείων 

Eρωτήςεισ Δείκτεσ Κείμενο Κουμπιά Εικόνεσ Σύνδεςμοι Διαφάνειεσ 
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3.1.5.Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απφςεψλ ηνπο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε έλαο ζπλδπαζκφο κέζσλ 

πνπ ήηαλ ηα εμήο: έληππα εξσηεκαηνιφγηα (pre-test θαη post-test), ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο απφςεσλ, ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πιαηθφξκα επεμεξγαζίαο βίληεν, αιιά θαη νκάδεο εζηίαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

3.1.5.1. Σεζη επίδνζεο-ζηάζεσλ (pre-test, post-test θαη postpost-test) 

Γηα λα κεηξεζεί ην γλσζηηθφ απνηέιεζκα ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: (α) pre-

test, γηα λα ειεγρζνχλ νη πξφηεξεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη γηα λα επηβεβαησζεί ε 

θνηλή γλσζηηθή αθεηεξία, θαη (β) post-test, ηα νπνία κνηξάζηεθαλ ακέζσο κεηά ην 

ηέινο ηεο θάζε δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ λα απνηππψζνπλ ηα άκεζα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ δηδαζθαιηψλ. Σν pre-test δφζεθε ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παξέκβαζεο, ελψ ην post-test δφζεθε ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ήηαλ 

θνηλφ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο.  

Σν ηεζη δηακνξθψζεθε έηζη, ψζηε λα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ ελνηήησλ πνπ πεξηιάκβαλαλ ηα βίληεν. 

Γηαξζξψζεθε ζε δχν κέξε θαη πεξηιάκβαλε ηφζν εξσηήζεηο ζηάζεσλ θιίκαθαο likert 

πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο ζην δηαδίθηπν φζν θαη γλσζηηθέο εξσηήζεηο 

βαζηζκέλεο ζην πεξηερφκελν ησλ βίληεν. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη OPLIS [online privacy literacy scale] (Trepte et al, 2015), 

ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο 

δηδαζθαιίαο καο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε  απνηειείηαη ζπλνιηθά 

απφ 27 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 9 απνηεινχλ εξσηήζεηο θιίκαθαο likert, νη 11 

είλαη εξσηήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο, νη 5 είλαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη νη 2 

είλαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαξζξψζεθε κε βάζε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο εθ ησλ 

νπνίσλ νη 3 πξψηεο αθνξνχλ ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ, ελψ νη 3 ηειεπηαίεο κεηξνχλ 

ην γλσζηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο: 

 ζηάζεηο απέλαληη ζηελ ηδησηηθόηεηα (3 εξσηήζεηο θιίκαθαο likert): 

κέηξεζε ηνπ θαηά πφζν ν ρξήζηεο ληψζεη αζθαιήο φζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά 
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ηνπ δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν (πρ. Αλεζπρψ γηα ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ) 

 privacy self-confidence (3 εξσηήζεηο θιίκαθαο likert): κέηξεζε ηνπ θαηά 

πφζν ν ρξήζηεο φηη κπνξεί θαη φηη γλσξίδεη ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπ ζην δηαδίθηπν (π.ρ.Γλσξίδσ θαιά ηνπο 

ηξφπνπο ψζηε λα πξνζηαηεχζσ ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν) 

 privacy external power (3 εξσηήζεηο θιίκαθαο likert): κέηξεζε ηνπ θαηά 

πφζν ε ηδησηηθφηεηα κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

φπσο ε ηζρχνπζα λνκνζεζία (π.ρ. Θεσξψ φηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη επαξθήο) 

 ζεζκηθέο πξαθηηθέο (4 εξσηήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο): κέηξεζε ηνπ θαηά πφζν 

ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φζα απηή πξνβιέπεη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(π.ρ. Facebook) ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο αθφκε θαη γηα κε 

ρξήζηεο ηνπ ηζηφηνπνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο) 

 πξαθηηθέο παξαθνινύζεζεο (5 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 4 πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη 1 ζσζηνχ-ιάζνπο): κέηξεζε ηνπ θαηά πφζν ν ρξήζηεο γλσξίδεη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην δηαδίθηπν παξαβηάδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα (π.ρ.Ζ ειεθηξνληθή αιίεπζε (phishing) είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θαλείο λα ππνθιέςεη ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ζνπ 

θάξηαο) 

 ζηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο (9 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 6 είλαη ζσζηνχ-

ιάζνπο, 1 είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη 2 αλνηρηνχ ηχπνπ): κέηξεζε ηνπ θαηά 

πφζν ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν (π.ρ.Ση ζα πξφηεηλεο ζε θάπνηνλ ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζρπξφ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (ζεκείσζε κε bullets). 

Οιφθιεξν ην ηεζη επίδνζεο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα (Γ) ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

3.1.5.2. Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο 

Δθηφο απφ ην ηεζη επίδνζεο νη θνηηεηέο κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο απάληεζαλ θαη 

ζε έλα εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ, 

ην νπνίν ήηαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζπκπιεξψζεθε κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο 

θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ post-test, ήηαλ λα απνδνζεί ε  επραξίζηεζε απφ ηε 

ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο LearnWorlds, νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

εθαξκνγή αληίζηνηρεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, θαζψο θαη ε πξνζιακβαλφκελε 

καζεζηαθή απφδνζή ηνπο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηιακβάλεη 22 εξσηήκαηα, ζηα νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη, είηε λα εθθξάζνπλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο 

ηνπο κε θάζε πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη, είηε λα αμηνινγήζνπλ κία έλλνηα ζε κία 

θιίκαθα πνπ ζηα δχν άθξα ηεο ππάξρεη έλα δεχγνο αληίζεησλ επηζεηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχλ ηελ έλλνηα κεηαμχ απηψλ ησλ 

επηζέησλ. ηα πξψηα 12 εξσηήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηνλ 

βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε θάζε πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζε κία 

επηαβάζκηα θιίκαθα θαη ηα εξσηήκαηα απηά ηαμηλνκνχληαη ζε 4 θαηεγνξίεο, ελψ ζηα 

ππφινηπα 10 εξσηήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ζε κία επηαβάζκηα επίζεο θιίκαθα, ζχκθσλα κε ηα δεχγε 

ησλ αληίζεησλ επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ δίλνληαη θάζε θνξά ζηα άθξα ηεο 

Σν εξσηεκαηνιφγην εμέηαδε ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο oξηζκέλεο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ θιίκαθα AttrakDiff (Ζassenzahl & Monk, 2010) θαη ηελ 

θιίκαθα θαηάζηαζεο ξνήο (Jackson & Marsh, 1996): 

 Δπθνιία ρξήζεο (3 εξσηήζεηο): κέηξεζε ηνπ θαηά πφζν εχθνιν είλαη ην 

ζχζηεκα ζηε ρξήζε ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο πνπ πξνζθέξεη είηε ηεο 

εθαξκνγήο κε ηα αιιειεπηδξαζηηθά βίληεν ζηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε, είηε 

κε ηα γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ (π.ρ. Ήηαλ εχθνιν λα 

ρξεζηκνπνηψ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ). 

 Δκπεηξία απηνξξύζκηζεο (3 εξσηήζεηο): Μέηξεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην 

ζχζηεκα πξνζθέξεη εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ ρξήζηε  (π.ρ.Απφιαπζα 

πξαγκαηηθά ηελ εκπεηξία κάζεζεο).   

 Πξνηίκεζε γηα κάζεζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν (3 εξσηήζεηο): 

Μέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. Θα πξνηηκνχζα λα κάζαηλα ζην παλεπηζηήκην γηα αληίζηνηρα 

ζέκαηα κε ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ/ Έηζη, κπνξψ 

λα κάζσ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα απφ φηη ζε κηα αίζνπζα δηαιέμεσλ). 
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 πγθέληξσζε ρξήζηε (3 εξσηήζεηο): Μέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εζηίαζε πξνζνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ βίληεν (π.ρ. Ήκνπλ απφιπηα ζπγθεληξσκέλνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ βίληεν) 

 Αληηιεπηή πνηόηεηα (Pragmatic Quality) (4 εξσηήζεηο): Μέηξεζε ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ.  

 Hedonic Quality-Stimulation (3 εξσηήζεηο): Μέηξεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε γηα θαηλνηνκία θαη ην 

θαηά πφζν ηνλ ελδηαθέξεη. 

 Ηδνληθή ηαπηόηεηα (Hedonic Quality-Identity) (3 εξσηήζεηο): Μέηξεζε 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ηαπηίδεηαη κε 

απηφ. 

Όιεο νη εξσηήζεηο πξνζαξκφζηεθαλ ζε απαληήζεηο θιίκαθαο Likert 7 

ζεκείσλ, γηα λα γίλνπλ επθνιφηεξεο γηα ηνπο θνηηεηέο.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πψο νη 

ζπκκεηέρνληεο ραξαθηεξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, θαηαγξάθνληαο ηελ αληηιεπηή πξαγκαηηθή, πξαθηηθή 

πνηφηεηα (Pragmatic Quality) θαη ηελ εδνληθή πνηφηεηα (Hedonic Quality), νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο (Attractiveness) ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (Hassenzahl, 2003). Ζ εδνληθή πνηφηεηα, ε νπνία 

αθνξά θπξίσο ηνλ ρξήζηε, δηαθξίλεηαη ζηελ ηαχηηζε (Identity) θαη ζηε δηέγεξζε 

(Stimulation).  
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Δηθόλα 22: Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηάζεσλ 

Οιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο βξίζθεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (Παξάξηεκα Β). 

3.1.5.3.ηαηηζηηθά δεδνκέλα πιαηθφξκαο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, αλαθηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ αθφκε, ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα απφ ηελ πιαηθφξκα LearnWorlds, πνπ ιεηηνχξγεζε σο εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ καο ελδηέθεξε λα 

κειεηήζνπκε ήηαλ νη ρξφλνη ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ηφζν γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

3.1.5.4. Οκάδεο εζηίαζεο (focus group) 

Οη νκάδεο εζηίαζεο, πνπ δηήξθεζαλ ζπλνιηθά 20 ιεπηά ε θάζε κία, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζπλεδξίαο θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ερνγξαθνχληαλ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ γηα 

ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηα focus group 

εμέηαδαλ:  

● Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην πεξηβάιινλ απηνξξχζκηζεο. 

● Σηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην γλσζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπλεδξίαο.  

● Σηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κέζα ζε απηφ. ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν ηνπο βνήζεζαλ ζηε κάζεζε.  

Ερωτηματολόγιο 
ςτάςεων 

υμφωνία ή 
διαφωνία με μια 

πρόταςη 

Ευκολία χρήςησ 
υγκζντρωςη-

εςτίαςη 
προςοχήσ 

Απόλαυςη και 
ευχαρίςτηςη 

Προτίμηςη για 
μάθηςη 

Αξιολόγηςη 
ελκυςτικότητασ 
περιβάλλοντοσ 

PQ HQ-I HQ-S 
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● Σηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ LearnWorlds 

θαη ηα είδε δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηφ πξνζθέξεη.  

Σα εξσηήκαηα απηά δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δξσηήζεηο γηα ηα focus groups  

 Πψο ζαο θάλεθε ην πεξηερφκελν πνπ επηιέρηεθε; 

 Αηζζάλεζηε φηη κάζαηε θάηη θαηλνχξην; 

 Πσο ζαο θάλεθε ην φηη ηα βίληεν ήηαλ αιιειεπηδξαζηηθά θαη ηη ζαο βνήζεζε 

πεξηζζφηεξν [θφθθηλε νκάδα];  

 Θα πξνηηκνχζαηε νη αιιειεπηδξάζεηο λα είλαη εθηφο βίληεν [θφθθηλε νκάδα]; 

 Θα πξνηηκνχζαηε νη αιιειεπηδξάζεηο λα είλαη εληφο βίληεν [πξάζηλε νκάδα];  

 Θα ζέιαηε λα δηδάζθεζηε θαη άιια καζήκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

 Θα εθαξκφδαηε κηα αληίζηνηρε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε; 

 Πηζηεχεηε φηη ζην δεχηεξν ηεζη απαληήζαηε ζσζηφηεξα; 

3.1.6.Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 50 δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Φιψξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2017. 
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Δηθόλα 23: ηηγκηφηππν απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε κηα ζπλεδξία δηάξθεηαο ηξηψλ σξψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηεο Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο. Ζ ζπλεδξία δηεμήρζε απφ ηηο 15.00 ην κεζεκέξη έσο ηηο 18.00 ην απφγεπκα 

ηεο ίδηαο εκέξαο. Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε, είρε πξνεγεζεί γλσξηκία κε ηνπο 

θνηηεηέο θαη ζπδήηεζε πεξί ηεο παξέκβαζεο. ην ζεκείν απηφ, νη θνηηεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ηελ πξάζηλε (νκάδα πνπ ζα παξαθνινπζνχζε ηα βίληεν 

ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο εληφο βίληεν) θαη ηελ θφθθηλε νκάδα (νκάδα πνπ ζα 

παξαθνινπζνχζε ηα βίληεν κε αιιειεπηδξάζεηο) θαη ελ ζπλερεία ζρεκάηηζαλ νκάδεο 

ησλ δχν αηφκσλ. Ζ πξάζηλε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 26 άηνκα πνπ ζρεκάηηζαλ 13 

δεπγάξηα ελψ ε θφθθηλε απνηεινχληαλ απφ 28 άηνκα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε 14 

δεπγάξηα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαζεξνί ππνινγηζηέο. 

Λίγν πξηλ μεθηλήζεη ε δηδαζθαιία κνηξάζηεθαλ ηα pre-tests- ίδηα θαη γηα ηηο 

δχν νκάδεο- ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ζπγθεληξψζεθαλ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο. ηε ζπλέρεηα, νη θνηηεηέο ζπλδέζεθαλ κε θαηάιιειεο ππνδείμεηο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ LearnWorlds αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ινγαξηαζκνχο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ην 

ζθνπφ ηεο κειέηεο, ψζηε λα μεθηλήζεη ε δηδαζθαιία θαη θνξψληαο απφ έλα 

αθνπζηηθφ πξνθεηκέλνπ λα κειεηνχλ απξφζθνπηα ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο έγηλε ε παξαηήξεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή, ν 

νπνίνο ιεηηνπξγνχζε επηθνπξηθά πξνο ηνπο καζεηέο. 
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Δηθόλα 24: ηηγκηφηππν απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, αθνινχζεζαλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ post-tests, θαζψο θαη νη νκάδεο εζηίαζεο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ. Οη νκάδεο εζηίαζεο 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θσδηθνπνίεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Σέινο ηα pre-tests θαη ηα post-tests ζπιιέρζεθαλ θαη 

βαζκνινγήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα εμαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα. 

3.2. Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεχηεξεο απηήο έξεπλαο δηακνξθψζεθε κε βάζε  κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα ηα 

απνηειέζκαηα νξηνζεηεκέλα ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο κειέηεο κε βάζε ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε: 

i. Γλσζηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα ηεζη επίδνζεο 

ii. Δκπεηξία ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

iii. Υξφλνη ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηηο δχν νκάδεο 

iv. Πνηνηηθά απνηειέζκαηα απφ νκάδεο εζηίαζεο.  
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3.2.1.Απνηειέζκαηα απφ γλσζηηθφ ηεζη 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε 2 νκάδεο ησλ 26 θαη 28 αηφκσλ αληίζηνηρα. ηελ νκάδα 0 

αλήθαλ νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηδαζθαιία κε ζπκβαηηθφ ηξφπν (νκάδα 

ειέγρνπ) θαη ζηελ νκάδα 1 νη καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα αιιειεπηδξαζηηθά 

βίληεν (πεηξακαηηθή νκάδα). H θαηαλνκή αληξψλ-γπλαηθψλ θαη ζηηο 2 νκάδεο ήηαλ 

πεξίπνπ ίζε.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 1), παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ζηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ πξηλ θαη κεηά  

ηελ παξέκβαζε, φπσο κεηξήζεθαλ κε βάζε 9 εξσηήζεηο επηαβάζκηαο  θιίκαθαο 

likert.. ηελ πεξίπησζή καο φιεο νη κεηαβιεηέο είραλ ηθαλνπνηεηηθφ ζπληειεζηή 

αμηνπηζηίαο Cronbach's a (α>0.7).   

  

Interactive Video Basic Video   

Mean Std. 
Deviatio
n 

Mean Std. 
Deviatio
n 

cronbach
's 

PrivacyConcernsPre 2.11 1.19 2.86 1.50 0.75 

PrivacyConcernsPost 1.74 0.84 2.15 1.25 0.70 

PrivacySelfConfidence
Pre 

3.42 1.23 3.81 1.27 0.79 

PrivacySelfConfidence
Post 

3.88 1.18 4.15 1.38 0.76 

PrivacyExternalPowerP
re 

3.99 1.10 4.53 1.05 0.73 

PrivacyExternalPowerP
ost 

4.85 0.94 5.10 0.73 0.71 

Πίλαθαο 1:ηάζεηο απέλαληη ζηελ ηδησηηθφηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν νη θνηηεηέο 

ληψζνπλ αζθαιείο ζην δηαδίθηπν φζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, ζηελ 

πεηξακαηηθή ζπλζήθε ππήξμε κεηαβνιή απφ ην pre test (M=2.11, SD=1.19) ζην post 

test (M=1.74, SD=0.84) ελψ ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ  ππήξμε κεγαιχηεξε κεηαβνιή απφ 

ην pre test (M=2.86, SD=1.50) ζην post test (M=2.15, SD=1.25). Δμεηάδνληαο ηε 

δεχηεξε κεηαβιεηή, θαηά πφζν δειαδή νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη γλσξίδνπλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, 

παξαηεξνχκε φηη νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο κεηαβιήζεθαλ 
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απφ ην pre test (M=3.42, SD=1.23) ζην post test (M=3.88, SD=1.18) ελψ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ κεηαβιήζεθαλ απφ ην pre test (M=3.81, SD=1.27) ζην post test (M=4.15, 

SD=1.38). Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά απηή ηε κεηαβιεηή ε πεηξακαηηθή νκάδα 

ζεκείσζε κεγαιχηεξε κεηαβνιή  ζηηο ζηάζεηο ηεο απφ φηη ε νκάδα ειέγρνπ. Σέινο, 

φζνλ αθνξά ηελ ηξίηε κεηαβιεηή, θαηά πφζν δειαδή νη θνηηεηέο ληψζνπλ 

πξνζηαηεπκέλνη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε λνκνζεζία, νη ζηάζεηο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο κεηαβιήζεθαλ απφ ην pre-test (M=3.99, SD=1.10) ζην post test 

(M=4.85, SD=0.94), ελψ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κεηαβιήζεθαλ απφ ην pre-test (M=4.53, 

SD=1.05) ζην post test (M=5.10, SD=0.73). Καη ζε απηή ηε κεηαβιεηή, επνκέλσο, ε 

πεηξακαηηθή νκάδα κεηέβαιε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζηάζεηο ηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ γλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηα pre-tests θαη 

ηα post-tests πνπ ζπιιέρζεθαλ βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη 

κε αλψηαην ζθνξ ην 100. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 2), 

ζπλνιηθά θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο ππήξμε βειηίσζε απφ ην pre test ζην post test. 

Ωζηφζν, ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ ππήξμε κεγαιχηεξε βειηίσζε (βειηηψζεθε θαηά 30,29 

απφ ην pre test ζην post test) ζπγθξηηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε (βειηηψζεθε 

θαηά 23,61 απφ ην pre test ζην post test). Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε 

κεηαβιεηή ζεζκηθέο πξαθηηθέο θαηά πφζν δειαδή νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην ζθνξ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο απμήζεθε απφ ην pre test (M=47.22, SD=21.18) ζην post test 

(M=74.07, SD=20.19) ελψ ηεο νκάδαο ειέγρνπ  απμήζεθε απφ ην pre test (M=40.38, 

SD=23.53) ζην post test (M=75.00, SD=20.00) απμήζεθε δειαδή πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπλζήθε ειέγρνπ (34,62) απφ φηη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα (26,85). Δμεηάδνληαο ηε 

δεχηεξε κεηαβιεηή, θαηά πφζν δειαδή νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην δηαδίθηπν παξνπζηάδεη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, παξαηεξνχκε φηη ην 

ζθνξ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απμήζεθε απφ ην pre test (M=51.85, SD=21.85) ζην 

post test (M=65.74, SD=26.99) ελψ ηεο νκάδαο ειέγρνπ  απμήζεθε απφ ην pre test 

(M=40.38, SD=27.46) ζην post test (M=65.38, SD=22.45). Δπνκέλσο, θαη φζνλ 

αθνξά απηή ηε κεηαβιεηή ε νκάδα ειέγρνπ ζεκείσζε κεγαιχηεξε βειηίσζε (25) απφ 

φηη ε πεηξακαηηθή νκάδα (13,89). Σέινο, φζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή ζηξαηεγηθέο 

πξνζηαζίαο, ηφζν νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζεκείσζαλ αχμεζε ζην 

ζθνξ ηνπο απφ ην pre-test (M=44.97, SD=18.03) ζην post test (M=69.31, SD=18.03) 
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φζν θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ αχμεζαλ ην ζθνξ ηνπο απφ ην pre-

test (M=40.66, SD=18.82) ζην post test (M=69.78, SD=21.51). 

 

 

Interactive Video Basic Video 

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

ΘεσμικέςPre 47.22 21.18 40.38 23.53 

ΘεσμικέςPost 74.07 20.19 75.00 20.00 

MonitoringPracticePre 51.85 21.85 40.38 27.46 

MonitoringPracticePost 
65.74 26.99 65.38 22.45 

SafetyStrategiesPre 44.97 18.03 40.66 18.82 

SafetyStrategiesPost 69.31 18.03 69.78 21.51 

TotalScorePre 46.99 11.55 39.66 15.90 

TotalScorePost 70.60 14.17 69.95 16.20 

Πίλαθαο 2: Απνθηεζείζεο γλψζεηο 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη παξφιν πνπ θαη νη δχν νκάδεο αχμεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ επίδνζή ηνπο κεηά ηελ παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 

απηή πνπ ζεκείσζε ηε ζεκαληηθφηεξε βειηίσζε ζην γλσζηηθφ απνηέιεζκα φπσο 

θάλεθε απφ ηνλ κεηαέιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

3.2.2.Απνηειέζκαηα απφ ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

Δκπεηξία ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

Ζ ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δεδνκέλσλ 

βαζίζηεθε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζε ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε 22 εξσηήζεηο 7 βάζκηαο θιίκαθαο likert. θαη 

αμηνινγνχζε ην πεξηβάιινλ κάζεζεο φζνλ αθνξά ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηελ 

ειθπζηηθφηεηά ηνπ πξνο ην ρξήζηε.  

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο 

ησλ θνηηεηψλ ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ 
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εκπεηξία κάζεζεο πνπ πξφζθεξε ε πιαηθφξκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε παξακεηξηθφο 

έιεγρνο Mann Whitney U test. Δπηιέρζεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο (Non-

Parametric Statistics), θαζψο νη κεηαβιεηέο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Ο παξαπάλσ ζηαηηζηηθφο έιεγρνο εθαξκφδεηαη φηαλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ ε κέζε 

ηηκή κηαο κεηαβιεηήο δηαθέξεη ζε δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 

γηα ην κε παξακεηξηθφ ηζνδχλακν ηνπ t-test αλεμάξηεησλ νκάδσλ. Σν θξηηήξην 

Mann-Whitney είλαη έλαο βαζκνινγηθφο έιεγρνο πνπ εμεηάδεη ηελ ππφζεζε φηη ην 

άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ ζέζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ ελφο δείγκαηνο είλαη ίζν 

κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ ζέζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ άιινπ δείγκαηνο. 

Δάλ ε ππφζεζε φηη ηα αζξνίζκαηα είλαη ίζα δελ απνξξηθζεί, ηφηε ζπλεπάγεηαη φηη ε 

θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο κηαο νκάδαο είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ θαηαλνκή ηεο 

άιιεο θαη φηη νη παξαηεξήζεηο εκθαλίδνληαη κε ηπραίν ηξφπν ηφζν ζηε κηα φζν θαη 

ζηελ άιιε νκάδα. πλεπψο, ε δηαθνξνπνίεζε ιφγσ ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλερή κεηαβιεηή. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο Siegel θαη Castellan 

(1998), νη κε παξακεηξηθνί έιεγρνη ελδείθλπληαη φηαλ ην δείγκα είλαη ζρεηηθά κηθξφ, 

φπσο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ  εθηίκεζε  ηεο  αμηνπηζηίαο  απηήο  ηεο  κνξθήο  

γίλεηαη  ζπλήζσο  κέζσ  ελφο  δείθηε  ή   ζπληειεζηή  αμηνπηζηίαο,  κε  πην  

δηαδεδνκέλν  ην  δείθηε α ηνπ Cronbach. ηελ πεξίπησζή καο φιεο νη κεηαβιεηέο 

είραλ ηθαλνπνηεηηθφ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach's a (α>0.7).  

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη καζεηέο ηζρπξίζηεθαλ φηη δελ 

είραλ θακία δπζθνιία  ζην λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πιαηθφξκα LearnWorlds. Kαη νη 

δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο βξήθαλ ην πεξηβάιινλ εχθνιν ζηε ρξήζε (M1= 6.39, SD 

=.84/ Μ2=6.23, SD=.74) θαη ζα ήζειαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ ην πεξηβάιινλ 

θαη ζε άιια καζήκαηα (Μ1= 6.67, SD =.56/Μ2=6.52, SD=.62). Δπηπιένλ, παξφιν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζε κηα γεκάηε θνηηεηέο αίζνπζα 

πνπ ζπδεηνχζαλ αληαιιάζζνληαο απφςεηο αλά δεχγε, εθηίκεζαλ φηη δηαηήξεζαλ 

πςειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Απηή είλαη κηα απφδεημε ηεο 

εκπινθήο πνπ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ. Σν πςειφ απνηέιεζκα επίζεο ζηε κεηαβιεηή ηεο εκπεηξίαο 

απηνξξχζκηζεο επηβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίζηεθε απφ εγγελή 

επραξίζηεζε, άξεζε ζηνπο καζεηέο θαη δελ ήηαλ απνηέιεζκα εμσηεξηθήο πίεζεο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ήηαλ ζεηηθνί ζε φ, ηη αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κάζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζην ζρνιείν, 
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ελψ ηζρπξίζηεθαλ φηη ζα κάζνπλ γξεγνξφηεξα απφ φηη κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

κάζεζεο (M = 4.35, SD = .98) (M = 4.15, SD = 1.19).  

 

 Simple Video Interactive Video     

 
Mean SD Mean SD 

Mann-

Whitney U 

Z Sig. 
Cronbach‟s a 

Easiness  6.39 0.84  6.23 0.74 282.5 -1.238 .22 0.83 

Focus 6.4 0.55 6.25 0.99 349.5 -.009 .99 0.90 

Autotelic Experience 6.37 0.64 6.07 0.99 296.5 -.971 .33 0.88 

Learning Method Prefernce 6.67 0.56 6.52 0.62 303.0 -.918 .36 0.79 

Pragmatic Quality 6.51 0.49 6.26 0.51 256.0 -1.708 .09 0.76 

Hedonic Quality-Identity 6.45 0.69 6.11 1.09 291.0 -1.091 .26 0.85 

Hed. Quality -Stimulation 6.61 0.46 6.33 0.64 260.5 -1.645 .10 0.83 

Πίλαθαο 1: Δκπεηξία ρξήζεο πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ επηβεβαίσζαλ φηη ζεψξεζαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο ηδησηηθφηεηαο (Pragmatic Quality). Δπηπιένλ, ε κεηαβιεηή Hed. 

Quality -Stimulation, πνπ είλαη έλα κέηξν ηεο επραξίζηεζεο (δηαζθέδαζε, 

πξσηνηππία, εκπινθή) θαη ηελ απνθπγή ηεο πιήμεο είραλ πνιχ πςειέο βαζκνινγίεο 

(Μ1=6.61, SD=.46/ Μ2= . Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δείρλνπλ φηη ην πεξηβάιινλ 

(εδνληθή πνηφηεηα-ηαπηφηεηα) θαη πίζηεπαλ φηη πξφζθεξε εκπλεπζκέλεο θαη λέεο 

ιεηηνπξγίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο (Hedonic QualityStimulation). 

 

Ωζηφζν, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ δχν νκάδσλ ζε θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ, επνκέλσο ε 

ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί. Δθείλν πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

επηζεκάλνπκε είλαη φηη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν κε ηηο ελζσκαησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο ήηαλ 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ απιή ζπλζήθε ηνπ βίληεν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ήηαλ ειαθξψο 

ιηγφηεξν εληαία, γεγνλφο πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

3.2.3.Απνηειέζκαηα απφ δεδνκέλα πιαηθφξκαο 

Υξόλνη ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 
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Όζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο απηνί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα: 

Πίλαθαο 2:Υξφλνη ρξήζεο εθαξκνγήο 

 

Ζ δηάξθεηα ησλ βίληεν θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ήηαλ  ε ίδηα (37 ιεπηά θαη 32 

δεπηεξφιεπηα). Όζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν πνπ θαηαλαιψζεθε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ βίληεν απηφο είλαη 39 ιεπηά θαη 50 δεπηεξφιεπηα θαηά κέζν φξν γηα ηελ νκάδα 

ρσξίο ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη 53 ιεπηά θαη 45 δεπηεξφιεπηα γηα ηελ νκάδα κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο, δειαδή 14 ιεπηά θαη 5 ιεπηά θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηηο ελφηεηεο πνπ εκπεξηείραλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο εθηφο ησλ βίληεν-πνπ αθνξά κφλν ηελ νκάδα ειέγρνπ-ήηαλ θαηά 

κέζν φξν 4 ιεπηά θαη 1 δεπηεξφιεπην. πλνιηθά, ε πεηξακαηηθή νκάδα θαηαλάισζε 

53 ιεπηά θαη 45 δεπηεξφιεπηα θαηά κέζν φξν ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν κε ηηο 

ελζσκαησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, πνιχ κεγαιχηεξν ρξφλν δειαδή ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ πνπ αθηέξσζε ζπλνιηθά 43 ιεπηά θαη 51 δεπηεξφιεπηα ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν καδί κε ηηο ελφηεηεο πνπ πεξηιάκβαλαλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεσο εθηφο ησλ βίληεν. Οιφθιεξε ε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ 

νκάδα ρσξίο ηηο ελζσκαησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο ήηαλ 1 ψξα 24 ιεπηά θαη 54 

δεπηεξφιεπηα, ελψ γηα ηελ νκάδα κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο 1 ψξα 32 ιεπηά θαη 47 

δεπηεξφιεπηα, πεξίπνπ δειαδή 8 ιεπηά πεξηζζφηεξα απφ  ηελ πξψηε νκάδα. Σν 

γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη θνηηεηέο βξήθαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληα ηα 

βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιάκβαλαλ 

 Εεχγε Γηάξθεηα 

βίληεν  

Υξφλνο πνπ θαηάλα 

ιψζεθε ζηα βίληεν 

Αιιειεπη 

δξαζεηο 

εθηφο 

βίληεν 

πλνιηθφο ρξφ 

λνο  παξαθν 

ινχζεζεο 

βίληεν 

Γηάξθεηα 

καζήκαηνο 

Bίληεν 

- Mean 

- SD  

13 0:37:32  

0:39:50 

0:03:02 

 

0:04:01 

0:02:11 

 

0:43:51 

0:04:18 

 

1:24:54 

0:13:58 

Αιι.Βίληεν 

- Mean 

- SD 

14 0:37:32  

0:53:45 

0:03:36 

  

0:53:45 

0:03:36 

 

1:32:47 

0:13:22 

       

T-Test     0.001 (6.493) .147 (1.496) 
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ηηο αιιειεπηδξάζεηο εθηφο ησλ βίληεν, ζηηο νπνίεο αθηέξσζαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν 

ρξφλν. 

3.2.4.Απνηειέζκαηα απφ νκάδεο εζηίαζεο 

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο θαη 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ κε ην πεξηβάιινλ 

LearnWorlds θαη ηελ φιε δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο επηθεληξψζεθαλ ηφζν ζην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ζην είδνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φζν θαη ζηελ πιαηθφξκα LearnWorlds θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

απηή πξνζθέξεη. Όια ηα ερεηηθά δεδνκέλα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο, αθφηνπ νη δχν εξεπλεηέο 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψο πξνζδηνξηζκέλσλ ζεκάησλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν πνπ επηιέρηεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, απηφ 

θάλεθε λα αξέζεη ηφζν ζηελ πξάζηλε φζν θαη ζηελ θφθθηλε νκάδα, θαζψο ήηαλ έλα 

δήηεκα πνπ θαίλεηαη φηη απαζρνιεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο, ελψ δελ ήηαλ ιίγνη 

εθείλνη πνπ δήισζαλ φηη κεηά ηε δηδαζθαιία ζέινπλ λα δηεξεπλήζνπλ πεξηζζφηεξν ην 

δήηεκα κφλνη ηνπο. 

«Πην πνιχ καο άξεζε ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν ην ζέκα δειαδή πνπ επηιέρηεθε παξά ε 

πιαηθφξκα» [πξάζηλε] 

«πγθινλίζηεθα δελ ήμεξα ηίπνηα ζρεδφλ απφ απηά γηαηί ρξεζηκνπνηνχζα ηνλ ίδην 

θσδηθφ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο θαη νχηε απηά γηα ην email ηα ήμεξα…»[θφθθηλε] 

«Μαο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ψζηε λα ςάμνπκε θαη κφλνη καο πάλσ ζην ζέκα αιιά θαη 

λα δνχκε ηη θάλνπκε ζσζηά θαη ηη φρη» [θφθθηλε] 

«Καηαπιεθηηθφ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ ηαξαθνπλεζήθακε ιίγν» [θφθθηλε] 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο δήισζαλ φηη ήηαλ έλα ζέκα πνιχ ελδηαθέξνλ αιιά θαη 

ρξήζηκν, ελψ έκαζαλ πνιιά θαηλνχξηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ήμεξαλ θαη ζθνπεχνπλ 

λα εθαξκφζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

«Ήηαλ επράξηζην δελ κε θνχξαζε θαζφινπ αληηζέησο ήζεια λα πάσ ζην επφκελν γηα λα 

δσ ηη άιιν θάλσ ιάζνο θαη ηψξα ζθέθηνκαη κάιηζηα λα πάσ λα αιιάμσ θσδηθνχο, 

ξπζκίζεηο» [;;] 
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«Σν ζίγνπξν είλαη φηη ήηαλ πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε θαη ηα κάζακε κε έλαλ ξεαιηζηηθφ 

ηξφπν κέζα απφ βίληεν πνπ ζε έθαλαλ λα μππλήζεηο» [θφθθηλε] 

«Μάζακε πνιιά πνπ πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε ή πνπ λνκίδακε φηη μέξακε θαη ηειηθά 

ήηαλ ιάζνο» [θφθθηλε] 

Ωο ηξόπνο κάζεζεο ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ραξαθηεξίζηεθε σο έλα επράξηζην, 

δηαζθεδαζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ βίληεν κε 

ηηο εξσηήζεηο θαη ηα ππφινηπα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα 

ζπγθξαηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ελψ ηνπο θξάηεζε ζε εγξήγνξζε θαζ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

«Πεξηζζφηεξν κνπ άξεζε ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο, νη εξσηήζεηο πνπ είρε 

κέζα ζηα βίληεν πνπ ζε έθαλαλ λα ζθεθηείο γηαηί αλ ήηαλ ζθέηα βίληεν ζα καο έπαηξλε ν 

χπλνο» [θφθθηλε] 

«..καο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ψζηε λα ςάμνπκε θαη κφλνη καο πάλσ ζην ζέκα αιιά θαη 

λα δνχκε ηη θάλνπκε ζσζηά θαη ηη φρη» [θφθθηλε] 

«...ηα βίληεν ηα πάληα ζνπ θξαηνχζαλ ην ελδηαθέξνλ» [θφθθηλε] 

«κνπ άξεζε πνπ δε ζε άθελαλ λα βαξεζείο, είραλ ελδηαθέξνλ θαη ζπλέρεηα ήζνπλ ζε 

εγξήγνξζε» [θφθθηλε] 

Ζ παξεκβνιή ησλ αιιειεπηδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα 

δψζνπλ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ βίληεν θαη λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε ζεκεία πνπ δηαθνξεηηθά κπνξεί θαη λα κελ πξφζεραλ, ελψ δελ ηνπο 

επέηξεςε λα θνπξαζηνχλ παξά ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ]. 

«Πην εχθνινο πην δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο ζα ήζεια λα ην ρξεζηκνπνηνχζακε θαη ζε 

άιια καζήκαηα γηαηί έηζη επεμεξγάδεζαη απηφ πνπ βιέπεηο εθείλε ηελ ψξα απιψο ηα 

ηεζη πνπ ππήξραλ εθηφο βίληεν ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθά» [θφθθηλε] 

 «Αλ ηα βίληεν δελ είραλ ηηο εξσηήζεηο δελ ζα ήηαλ ηφζν ελδηαθέξνληα» [θφθθηλε] 

Δπηζήκαλαλ κάιηζηα, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηεπζχλεη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξάγκα πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν θάζε 

δηδαζθαιίαο, ελψ παξάιιεια ππνζηήξημαλ φηη έηζη θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, θαζψο ν καζεηήο «αλαγθάδεηαη», βιέπνληαο ην βίληεν, λα ζθεθηεί θαη λα 

πξνβιεκαηηζηεί. 

«Ήηαλ πην ειθπζηηθφ απφ ηελ άπνςε φηη κφλνη καο θαηεπζχλακε ηελ φιε δηαδηθαζία κε 

ηα βίληεν πνπ ζηακαηνχζαλ θαη έπξεπε λα ζθεθηνχκε θαη λα απαληήζνπκε γηα θάπνην 

ζέκα….Αλαπηχζζεηο θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν» [θφθθηλε] 
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Όζνλ αθνξά ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη πεξηζζφηεξνη 

θνηηεηέο αλέθεξαλ ηηο εξσηήζεηο σο πην βνεζεηηθέο, θαζψο θαη θάπνηα 

επεμεγεκαηηθά ζρφιηα. 

«Δκέλα πξνζσπηθά κνπ άξεζε πνπ ζπκκεηείρακε θαζ φιε ηε δηάξθεηα κε ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ππήξραλ κέζα ζην βίληεν πνπ καο ξσηνχζαλ αλ καο έρεηο ζπκβεί απηφ ή πνηα είλαη 

ε γλψκε καο θαη παίξλακε κέξνο θαη βγάδακε ηα ζπκπεξάζκαηά καο» [θφθθηλε] 

«…νη εξσηήζεηο πνπ είρε κέζα ζηα βίληεν πνπ ζε έθαλαλ λα ζθεθηείο» [θφθθηλε] 

«…Κπξίσο δειαδή κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο κέζα ζηα βίληεν» [θφθθηλε] 

«Οη εξσηήζεηο πνπ ζε έθαλαλ λα ζθεθηείο θαη λα πξνβιεκαηηζηείο γηα πξάγκαηα πνπ 

δελ ζα ην έθαλεο αλ δελ ηηο έβιεπεο εθείλε ηελ ψξα ζηελ νζφλε ζνπ θαη θπξίσο ηα 

βήκαηα πνπ καο έδεηρλαλ πσο λα αζθαιίζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο καο θαη λα 

αιιάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο καο» [θφθθηλε] 

«Ήηαλ ελδηαθέξνλ πξνηηκνχκε λα βιέπνπκε ηα βίληεν κε ηηο εξσηήζεηο γηαηί έηζη έγηλε 

πην θαηαλνεηή ε φιε δηαδηθαζία κε απηέο ηηο εξσηήζεηο» [θφθθηλε] 

«Πην πνιχ κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο ήηαλ ζαλ λα ζπκκεηείρεο θαη ζπ κέζα ζην βίληεν» 

[θφθθηλε] 

Απφ ηελ άιιε, νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα βίληεν ρσξίο ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

δήισζαλ φηη βξήθαλ ηα βίληεν ελδηαθέξνληα, θπξίσο ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

Οξηζκέλνη, σζηφζν δήισζαλ φηη πξνο ην ηέινο άξρηζαλ λα θνπξάδνληαη ιφγσ ηεο 

κνλφηνλεο επαλάιεςεο βίληεν θαη εξσηεκαηνινγίσλ.   

«Ήηαλ ιίγν βαξεηφ πξνο ην ηέινο γηαηί είραλ θείκελν βίληεν θαη πάιη ην ίδην θαη ήηαλ 

θάπσο κνλφηνλν» [πξάζηλε] 

«Ήηαλ ελδηαθέξνλ, ήηαλ δηαθνξεηηθφ είρε θαη βηληεάθηα θαη άιιεο δξαζηεξηνηεηεο. Σα 

βίληεν ίζσο ήηαλ ιίγν κεγάια εηδηθά πξνο ην ηέινο άξρηζαλ λα θνπξάδνπλ ιίγν αιιά 

ήηαλ σξαία» [πξάζηλε] 

«Μαο άξεζε γηαηί ζπλδχαδε θαη βίληεν θαη θείκελν θαη εξσηεκαηνιφγηα θπξίσο φκσο ην 

πεξηερφκελν ησλ βίληεν γηαηί παξνπζίαδαλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ζπλεληεχμεηο…» 

ην εξψηεκα αλ ζα πξνηηκνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα βίληεν ρσξίο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζε ηα βίληεν κε 

αιιειεπηδξάζεηο δήισζε θαηεγνξεκαηηθά πσο δε ζα ήζειε θαζψο έηζη ζα βαξηφηαλ ή 

δε ζα κπνξνχζε λα ζπγθξαηήζεη ην πεξηερφκελν ηνπο. 

 «Μέζα γηαηί πνιιέο θνξέο κπνξεί λα μεράζεηο ηη είδεο κέζα ζην βίληεν ή λα κελ ην 

πξνζέμεηο εθείλε ηελ ψξα ελψ φηαλ είλαη κέζα απαληάο επηηφπνπ» [θφθθηλε] 

«Με ηίπνηα ρσξίο ηηο εξσηήζεηο» [θφθθηλε] 
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«Καη εγψ θαηά ηε δηάξθεηα γηαηί αιιηψο κπνξεί λα βαξεζείο ελψ έηζη ζπγθξαηείο 

θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο» [θφθθηλε] 

«Γελ ζα ήζεια λα αιιάμεη θάηη πξνηηκψ κέζα ζην βίληεν ηηο εξσηήζεηο» [θφθθηλε] 

Μφιηο δχν άηνκα δήισζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ νη αιιειεπηδξάζεηο λα είλαη εθηφο 

βίληεν, είηε γηαηί λα κε  δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπο, είηε γηα λα ειέγμνπλ ηη κπφξεζαλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ απφ απηά. 

«Δγψ ζα πξνηηκνχζα λα είλαη κεηά ην βίληεν γηα λα δνχκε ηη ζπγθξαηήζακε απφ φιν ην 

βίληεν» [θφθθηλε] 

Απφ ηελ άιιε, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πξάζηλεο νκάδαο απάληεζαλ ζεηηθά φηαλ 

ξσηήζεθαλ αλ ζα πξνηηκνχζαλ λα δνπλ  ηα βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο  κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. 

«Θα πξνηηκνχζα λα έβιεπα ηα βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ είρε ε άιιε νκάδα 

γηαηί ζα πξνηηκνχζα πξψηα λα ζθέθηνκαη θαη κεηά λα βιέπσ ηελ απάληεζε» [πξάζηλε] 

Όζνλ αθνξά ηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

θάλεθε λα αξέζεη πεξηζζφηεξν ζε απηνχο πνπ είδαλ ηα βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

«Πην πνιχ καο άξεζε ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν ην ζέκα δειαδή πνπ επηιέρηεθε παξά ε 

πιαηθφξκα» [πξάζηλε] 

«Ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ βίληεν θαη εξσηήζεσλ ην νπνίν ήηαλ πνιχ πην θαιφ 

ην λα ήηαλ ζθέην βίληεν ή θείκελν ή δηάιεμε ελψ έηζη είλαη φια καδί..» 

Σφζν ε πξάζηλε φζν θαη ε θφθθηλε νκάδα δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα δηδαρζνχλ θαη 

άιια καζήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

«Ννκίδσ φινη ζα ζέιακε λα καζαίλνπκε θαη ζε άιια καζήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν» 

[θφθθηλε] 

Ωζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο θφθθηλεο νκάδαο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζε κηα 

αληίζηνηρε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. 

«Ννκίδσ ζα άξεζε πνιχ θαη ζηα παηδηά ζα ήηαλ πηζηεχσ θαη πην ελζνπζηαζκέλα απφ 

εκάο» [θφθθηλε] 

«αλ ηξφπνο κάζεζεο είλαη ελδηαθέξσλ, αιιά ζηελ ηάμε λνκίδσ είλαη δχζθνιν λα 

εθαξκνζηεί θάπνηεο θνξέο ίζσο αιιά φρη πάληα» [πξάζηλε] 

Σέινο, φινη ζρεδφλ ππνζηήξημαλ φηη είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζην δεχηεξν ηεζη θαη φηη 

εληφπηζαλ αξθεηά απφ ηα ιάζε ηνπο. 

«Σελ δεχηεξε θνξά απάληεζα θαιχηεξα ζην εξσηεκαηνιφγην θαη είρα λα πξνηείλσ θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο πρ. ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο» [;;;] 

«ην 2
ν
 ηεζη ζίγνπξα απαληήζακε θαιχηεξα» [θφθθηλε] 
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4.πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 
Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηελ εξκελεία θαη ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηε βηβιηνγξαθία. Ζ ζπδήηεζε 

δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε πνπ αθνξνχλ ηελ πηινηηθή θαη ηελ ηειηθή έξεπλα 

αληίζηνηρα. 

 

Όζνλ αθνξά ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο, απηφ απφ ηε ζθνπηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο δεκηνπξγψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα επαλέιαβαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. Θεψξεζαλ φηη κπνξεί λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, φηη έρεη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ ραξαθηήξα, φηη νη δηδάζθνληεο 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ εζηίαζε ηνπ ρξήζηε ζηα ζεκεία πνπ 

επηζπκνχλ θαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ 

γλψζεσλ ή εμσηεξίθεπζεο ησλ γλσζηηθψλ παξαλνήζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δηέθξηλαλ ηηο εξσηήζεηο σο ηελ πην ρξήζηκε κνξθή αιιειεπίδξαζεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο απηέο θαη ηνπο δείθηεο ζηα δηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα. Παξά 

σζηφζν, ην γεγνλφο φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ζεσξείηαη κηα λέα, εχθνιε θαη 

πξνζβάζηκε κνξθή παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δείρλνπλ φηη ε νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή ηνπ αμηνπνίεζε είλαη θάζε 

άιιν παξά απηνλφεηε. Απαηηεί ρξφλν, πξνζπάζεηα, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο 

απινχ βίληεν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη δχζθνιε ε παξαγσγή 

ηνπ αλ δελ ππάξρνπλ έηνηκα ζρεηηθά βίληεν θαη ρξεηάδεηαη εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο 

ζρεδίαζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

πλεπψο, δηαθαίλεηαη φηη είλαη αλαγθαία ε αλαδήηεζε ηξφπσλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί 

θαη λα επηηαρπλζεί ε αμηνπνίεζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν αληηκεησπίδνληαο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 

Αλαθνξηθά, κε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο, ε παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζηελ 

εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη νη καζεηέο επηηπγράλνπλ θαιχηεξε κάζεζε φηαλ κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην καζεζηαθφ πιηθφ παξά απφ ηελ απιή παξνπζίαζε ηνπ 

πιηθνχ. Οη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν εζηίαδαλ 

ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: 1) Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 2) Σελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο πξνο ηε κάζεζε ζε ζχγθξηζε κε ην γξακκηθφ βίληεν, 

κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα βίσζεο ηνπ ιάζνπο, ηε δπλαηφηεηα απηνξξχζκηζεο θαη 
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δπλακηθήο εκπινθήο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζεηηθά κε 

εμαίξεζε θάπνηεο έξεπλεο πνπ εμήγαγαλ αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ειάρηζηεο πνπ 

είραλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή νπηηθή απφ ηελ νπνία ν θάζε εξεπλεηήο 

αληηκεησπίδεη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. Με βάζε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο 

δηακνξθψζεθαλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Μέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο εμήρζεζαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 

Όζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή απφδνζε θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ κε βάζε ηα 

post test ησλ θνηηεηψλ απηή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο πάλσ ζηελ ηδησηηθφηεηα ζην δηαδίθηπν, ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο ηξφπνπο παξαβίαζήο ηεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο 

ηεο. Ωζηφζν, δελ θαίλεηαη λα ππήξμε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ησλ 

δπν νκάδσλ φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή ηνπο απφδνζε. Οη ζπκκεηέρνληεο κάιηζηα ηεο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε αθφκε βειηίσζε απφ εθείλνπο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο απφ ην pre test ζην post test. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αιιαγή 

πνπ δηαπηζηψζεθε ζηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ κεηά ηελ παξέκβαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, φπνπ βέβαηα νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

ζεκείσζαλ ειαθξψο κεγαιχηεξε κεηαβνιή. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε εθείλα πξνυπαξρνπζψλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δηδάζθνληαλ κε ηε ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν ζεκείσλαλ θαιχηεξε επίδνζε 

απφ εθείλνπο πνπ δηδάζθνληαλ κε ζπκβαηηθφ βίληεν. Ωζηφζν, ε αζπκθσλία απηή 

ελδερνκέλσο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα νη αιιειεπηδξάζεηο νη 

νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζηα βίληεν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, πξνζηέζεθαλ εθηφο ηεο 

ξνήο ηνπ βίληεν γηα ηελ νκάδα ειέγρνπο, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη δηεξεπλεζεί 

κέρξη ζήκεξα θαη επνκέλσο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο LearnWorlds απηή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο. Οη θνηηεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο βξήθαλ εχθνιν ην πεξηβάιινλ ζηε ρξήζε ηνπ, 

ελψ ε χπαξμε πξνηξνπψλ γηα ζπδήηεζε θαη νη ελζσκαησκέλεο εξσηήζεηο εληφο θαη 

εθηφο βίληεν δηαηήξεζαλ αθκαίν ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο. Σν απηνξξπζκηδφκελν πεξηβάιινλ (LearnWorlds) επέθεξε απφιπηε 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δήισζαλ φηη έκαζαλ ζε ιηγφηεξν ρξφλν ζε 
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ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη εθηίκεζαλ φηη απηφο ν ηξφπνο ηνπο 

ηαηξηάδεη θαη φηη ζα έπξεπε πεξηζζφηεξα καζήκαηα λα δηδάζθνληαη κε αλάινγν 

ηξφπν. Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο LearnWorlds επέθεξε απηφκαηε απηνλφκεζε ησλ 

καζεηψλ θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε αλαθαιππηηθήο κάζεζεο απφ ηνπο 

καζεηέο. εκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη απηνί κεηέβαηλαλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη δηαηεξνχζαλ ην δηθφ ηνπο αηνκηθφ 

ξπζκφ. Ζ εθαξκνγή επέηξεςε ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξεηηθήο θχζεσο 

κε βάζε κηα ζεκαηηθή, πξάγκα πνπ ηθαλνπνίεζε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο βνήζεζε ζηελ 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 

Παξά ην γεγνλφο σζηφζν, φηη ε καζεζηαθή απφδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

δχν νκάδσλ παξέκεηλε ε ίδηα, φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ pre θαη post tests, ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο έδεημε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα πνπ παξαθνινχζεζε ηα βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηνχο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δελ θνπξάζηεθαλ παξά ηε 

κεγάιε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη δήισζαλ φηη δελ ζα ήζειαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα βίληεν ρσξίο ηηο αιιειεπηδξάζεηο, θαζψο νη εξσηήζεηο θπξίσο 

ηνπο βνήζεζαλ λα έρνπλ εζηηαζκέλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην πεξηερφκελν ησλ βίληεν 

θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

δήισζαλ φηη έκαζαλ γξήγνξα θαη πνιιά πξάγκαηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γηαηί 

είραλ ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ θαη φηη ζα πξνηηκνχζαλ νη δηδαζθαιίεο λα γίλνληαλ κε 

αλάινγν ηξφπν. Οη θνηηεηέο εθηίκεζαλ ηηο δπλαηφηεηεο απηνξξχζκηζεο πνπ 

πξνζθέξεη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαη έδεημαλ πξνηίκεζε ζπγθξηηηθά κε ην 

γξακκηθφ εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηε κάζεζε: Οη 

αιιειεπηδξάζεηο πξνθαινχλ ηε ζθέςε (π.ρ εξσηήζεηο), νη αιιειεπηδξάζεηο παξέρνπλ 

επεμεγήζεηο θαη ζπλεπψο, θαιχηεξε θαηαλφεζε (π.ρ. δείθηεο), νη αιιειεπηδξάζεηο 

παξέρνπλ απηνλνκία (π.ρ. ζχλδεζκνη), νη αιιειεπηδξάζεηο παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, 

βξήθαλ κελ ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, δήισζαλ σζηφζν φηη- 

εηδηθά πξνο ην ηέινο- θνπξάζηεθαλ απφ ηελ κνλφηνλε ξνή ησλ βίληεν θαη φηη ζα 

πξνηηκνχζαλ λα δνπλ ηα βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο εληφο. ε θάζε πεξίπησζε, 

θαη νη δχν νκάδεο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα δηδαρζνχλ θαη άιια καζήκαηα θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε εθείλα αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηα αιιειεπηδξαζηηθά 
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βίληεν αληινχζαλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ 

εθείλνπο πνπ δηδάζθνληαλ κε ηε ρξήζε γξακκηθνχ βίληεν. 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξνχζα κειέηε αλακθηζβήηεηα 

ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

5.Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 
Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ 

ππφ ηελ νπηηθή ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη ζηεξίδνληαη ζε έλα 

ζρεηηθά κηθξφ δείγκα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο νξηαθφ 

γηα κία ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε βάζνο, γεγνλφο πνπ δε καο επηηξέπεη λα γεληθεχζνπκε 

ηα απνηειέζκαηά καο θαη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο δελ ήηαλ εθηθηή δεδνκέλνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο πνπ ηέζεθε. Αθφκε, δελ κπνξνχκε λα 

απνθιείζνπκε ηελ πηζαλφηεηα αηνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ παξφιν 

πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο νκάδεο έγηλε κε ηπραίν ηξφπν. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ παξνχζα έξεπλα ε πεηξακαηηθή παξέκβαζε πεξηειάκβαλε ην ρσξηζκφ ηνπ 

δείγκαηνο κε ηελ κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ζε δπν ηζνδχλακεο νκάδεο νη 

νπνίεο αθνινχζεζαλ ην πεηξακαηηθφ ζρέδην πξνειέγρνπ, κεηαειέγρνπ (pre-test, post-

test) ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο δνθηκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα ππνζέζεη 

θαλείο φηη ηα ππνθείκελα κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαλέκνληαη πάληα κε 

ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζηε κία ή ηελ άιιε νκάδα θαη φηη νη πηζαλέο δηαθνξέο 

εμηζνξξνπνχληαη ηειηθά απφ κφλεο ηνπο. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη νκάδεο πξέπεη λα 

είλαη αξρηθά ηζνδχλακεο σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν, ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε 

ηζνδπλακία ησλ δπν νκάδσλ δηαπηζηψζεθε σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν έιεγρν απφ 

ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζε ίδηεο εξσηήζεηο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ωζηφζν, παξφηη εθαξκφζηεθε ε παξαπάλσ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ππννκάδεο ππνθεηκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή δηαθνξά θαη εηδηθφηεξα λα πξνηηκνχλ ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Παξάιιεια, ε κειέηε πεξηνξίδεηαη απφ ηηο 

παξακέηξνπο ηεο πιαηθφξκαο LearnWorlds, θαζψο θαη απφ ηελ έθηαζε θαη ην είδνο 



[114] 
 

ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Σέινο, πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ζεκαηηθή πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηε δηδαζθαιία, ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε, ηα βίληεν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα νπνία είλαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπληειεζηή ηεο έξεπλαο πνπ ζρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ηε δηδαζθαιία.   

6.Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 
Σν ζίγνπξν είλαη φηη απηή ε λέα εθδνρή βίληεν ρξήδεη αθφκε αξθεηήο έξεπλαο γηα λα 

θαηαλνεζεί πιήξσο ε επίδξαζή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηε κάζεζε θαη εηδηθά 

γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ελζσκαησκέλεο αιιειεπηδξάζεηο (Vural, 2013). ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, ε παξνχζα κειέηε κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία γηα ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν θαη γεληθφηεξα ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ θαη λα απνηειέζεη έλα έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκείν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ε ρξήζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ 

κεγαιχηεξν πιήζνο αηφκσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ, αιιά θαη ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Μέζα απφ 

κία ηέηνηα δηαδηθαζία, ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξνθχςεη επαιήζεπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ, αιιά θαη λέα ζηνηρεία πξνο πξνβιεκαηηζκφ θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Αθφκε, πεξηζζφηεξε έξεπλα ζην πεδίν κπνξεί λα θαηαδείμεη απνηειεζκαηηθφηεξνπο 

ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν αλάινγα κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο εθάζηνηε καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο. Σέινο, ζε κηα κειινληηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν κέζα απφ θνξεηέο ή κε 

ζπζθεπέο θαη ζε άιια, δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ή θαη δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, 

αιιά θαη λα ζπγθξηζεί θαη πάιη ε ρξήζε κε γξακκηθνχ θαη γξακκηθνχ βίληεν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε αμία ή κε ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ε 

ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ γξακκηθνχ θαη κε βίληεν είλαη έλα επίθαηξν δήηεκα πνπ 

αλακθίβνια ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο δηφηη κέζα απφ απηέο ηηο ζπγθξίζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία θαη κάζεζε.   
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Παξάιιεια, γηα λα γίλεη επξεία ε απνδνρή ή κε ηνπ κε γξακκηθνχ βίληεν, ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί αξρηθά έλα επξχ θαη πνηνηηθφ θάζκα δηδαθηηθψλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ βίληεν, ηα νπνία λα δηαηίζεληαη γηα εθαξκνγή ζηελ ηάμε. Δπίζεο, 

είλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην δήηεκα απηφ 

εθάξκνζαλ ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ζε εμ‟ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ζηελ νπνία 

εθιείπεη ε άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία δαζθάινπ-καζεηή θαη καζεηή-καζεηή θαη 

είλαη αδχλαην ν εθπαηδεπηηθφο λα επηιχζεη απνξίεο θαη λα δψζεη άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε (Jadin, Gruber θαη Batinic, 2009). Λίγεο είλαη αθφκε νη έξεπλεο πνπ 

λα κειεηνχλ ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ζηε δηα δψζεο δηδαζθαιία, φπσο ε 

παξνχζα. Δπνκέλσο, ζα είρε πνιχ ελδηαθέξνλ ε πεξεηαίξσ ελαζρφιεζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε γξακκηθνχ βίληεν ζηελ ηάμε. 

 

Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε παξνχζα έξεπλα, κπνξεί λα πξνηείλεη έλα λέν 

ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη φια 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ αλάινγεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο ηάμεηο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηε 

κάζεζή ηνπο. Αλακθηζβήηεηα, ε θαζηέξσζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε απνηειεί αθφκα έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ππνδνκψλ ζηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά ζρνιεία αιιά θαη ησλ εγθαζηδξπκέλσλ 

παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε, πνπ δελ αθήλνπλ 

πεξηζψξηα γηα εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία. Ωζηφζν, ηα 

ζχγρξνλα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κεγάιεο εμνηθείσζεο ησλ 

παηδηψλ κε ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο είλαη 

έηνηκνη θαη πεξηκέλνπλ αλάινγεο πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε. πλεπψο, ζα πξέπεη θαη 

νη ηζχλνληεο λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξν ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο εμειίμεηο απηέο θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ  εγθαίξσο ηα επξήκαηα γχξσ απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία, αλ 

ζέινπλ λα κηιάκε γηα έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο.   
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Παξάξηεκα Γ 
πλεληεύμεηο πηινηηθήο έξεπλαο 

Δξώηεζε 1 

1. Γεληθά ην πξφβιεκα πνπ έρεη ε νκάδα καο ζην κεηαπηπρηαθφ είλαη φηη ν θαζέλαο 

θαηαιαβαίλεη φ, ηη ζέιεη. Ννκίδσ φηη δελ έγηλε απφ ηελ αξρή μεθάζαξν ηη έπξεπε λα θάλνπκε, 

δειαδή, αλ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε νιηζηηθά ην ζέκα ή κεκνλσκέλα ε θάζε νκάδα. Γειαδή, 

φηαλ καο δφζεθε ην ζέκα θαη καο δεηήζεθε λα ην ρσξίζνπκε ζε 8 ελφηεηεο, γηα παξάδεηγκα, ν 

θαζέλαο ην αληηκεηψπηζε κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  Δκέλα κε άγρσζε απηφ γηαηί δελ 

κπνξνχζακε λα ζπλελλνεζνχκε ηειηθά ζην ηη πξέπεη θαη ζην ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε. Έρνπκε 

έλα ηέηνην πξφβιεκα -λνκίδσ βέβαηα ζε φιεο ηηο νκάδεο πνιιψλ αηφκσλ δεκηνπξγείηαη κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε- γηαηί ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θάπνηα 

πξάγκαηα ή πνπ πξνζέρεη ηηο νδεγίεο πνπ δίλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Απφ εθεί θαη πέξα ε δηαδηθαζία 

σο δηαδηθαζία κνπ άξεζε γηαηί έθεξε ζην πξνζθήλην θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ έρεη ν 

θαζέλαο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έγηλε ζπδήηεζε, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε βγήθαλ θάπνηα 

πξάγκαηα, αιιά εγψ ζα ήζεια λα ιεηηνπξγήζνπκε πεξηζζφηεξν σο νκάδα θαη φρη λα καο δψζεη 

ν ζπληνληζηήο ηηο ηειηθέο ελφηεηεο. Θα έπξεπε πηζηεχσ λα ππάξρεη θαιχηεξε ζπλελλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία. 

2. Γεληθά κνπ άξεζε ε φιε δηαδηθαζία αιιά θαη ην ζέκα, ην νπνίν κε ελδηέθεξε ηδηαίηεξα, γηα 

απηφ θαη ήξζα κε πνιιή φξεμε ζην κάζεκα. Αλ θάηη ζα έπξεπε λα αιιάμεη ήηαλ φηη ράζεθε 

θάπνηνο ρξφλνο ζηελ αξρή θαηά ηελ ελεκέξσζε ,ελψ γλσξίδακε ήδε θάπνηα πξάγκαηα θαη ίζσο 

ζην ζεκείν πνπ πξνζπαζνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηεο ελφηεηεο, ελψ ππήξρε ήδε έλα 

έηνηκν πιάλν. Αλ είρακε θεξδίζεη απηφ ην ρξφλν ίζσο ζα πξνιαβαίλακε λα νινθιεξψζνπκε ην 

βίληεν ζηελ ηάμε θαη λα ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί γηα λα βγεη θάηη θαιχηεξν, θαζψο θαη λα ηα 

δνχκε εθείλε ηελ ψξα θαη λα πάξνπκε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 

3. Δθείλε ηελ εκέξα ήκαζηαλ πνιιά άηνκα θαη κέρξη λα νξγαλσζνχκε ράζεθε ρξφλνο. Δπίζεο 

ήηαλ πνιιέο καδεκέλεο νη πιεξνθνξίεο θαη ήηαλ δχζθνιν λα ηηο αθνκνηψζνπκε. Ήηαλ κηα πάξα 

πνιχ σξαία δηαδηθαζία, κάζακε πνιιά θαηλνχξηα πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε, ην κφλν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ λα θάλνπκε έλα δεχηεξν κάζεκα ψζηε λα 

αθνκνηψζνπκε θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο, λα ιχζνπκε απνξίεο, λα αληηκεησπίζνπκε δπζθνιίεο 

λα δνχκε ηα βίληεν θαη λα πάξνπκε αλαηξνθνδφηεζε ψζηε λα είλαη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

θαιχηεξν. 

4.Ήηαλ κηα πνιχ θαιή θαη ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα αιιά ίζσο δελ είρε γίλεη ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο απ’ φηη θάλεθε ζην ηέινο θαζψο δελ νινθιεξψζακε απηφ πνπ είρακε αξρηθά 

σο ζθνπφ. 

5. Θεσξψ φηη ήηαλ κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία γηαηί γηα κέλα ήηαλ θάηη θαηλνχξγην πνπ δελ 

είρα μαλαδεί νπφηε κνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα. Χο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ζεσξψ φηη 

ήηαλ πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλε αιιά πξαθηηθά πηζηεχσ φηη ήηαλ αδχλαην λα πινπνηεζεί απηφο ν 

ζρεδηαζκφο ζην ρξφλν πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο. Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε θάλεη κηα 

πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη ή λα έρνπκε πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά ζε έλα πξνεγνχκελν κάζεκα έηζη 

ψζηε λα κε ράζνπκε ρξφλν κε ηα εηζαγσγηθά ψζηε ην ηξίσξν πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο λα 

επηθεληξσλφκαζηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δεκηνπξγία ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. 
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6. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα γηαηί αλ θαη ήκνπλ ζίγνπξνο φηη δελ ζα κπνξνχζα 

λα θάλσ κηα ηζηνξία ζε βίληεν- γηαηί νπζηαζηηθά κηιάκε γηα digital storytelling- κέζα ζε ηφζν 

ιίγν ρξφλν, παξφια απηά ζην ηέινο θαηαθέξακε ιίγν πνιχ λα ην θέξνπκε εηο πέξαο. Θεσξψ, 

επνκέλσο, φηη είραηε δνκήζεη θαιά ηελ φιε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ είρακε ζηε 

δηάζεζή καο. Μνπ άξεζε επίζεο ν ηξφπνο πνπ ήηαλ δνκεκέλε κε ηνπο θχθινπο ζπδεηήζεσλ. 

7. Πηζηεχσ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάπσο αιιηψο, ίζσο κφλν λα δνζεί ιίγν παξαπάλσ 

ρξφλνο γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θάπνηα πξάγκαηα θαη λα κπνξέζνπκε λα 

νινθιεξψζνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία. 

8. Ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λνκίδσ φκσο φηη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ππεξαηζηφδνμνη. Ο 

ρξφλνο δελ έθηαζε. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ θαιφ λα είρε γίλεη έλα πξψην εηζαγσγηθφ κάζεκα ή λα 

έρνπκε ήδε ζπγθεληξψζεη ην πιηθφ καο ψζηε απφ εθεί θαη έπεηηα λα επηθεληξσζνχκε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. Πάλησο ζαλ εκπεηξία 

ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα. 

9. Ννκίδσ φηη ήηαλ πάξα πνιχ ιίγνο ν ρξφλνο γηα λα θάλνπκε θάηη ηέηνην πξψηε θνξά, γηαηί δελ 

είρακε έξζεη- εγψ ηνπιάρηζηνλ- πνηέ ζε επαθή κε θάηη αληίζηνηρν. Θα ζέιακε ζίγνπξα θη άιιν 

ρξφλν κέρξη λα κπνχκε ζην θιίκα, λα θαηαιάβνπκε ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπκε. Ήηαλ θαη 

δχζθνιν ην εξγαιείν αξγήζακε λα θαηαλνήζνπκε πσο, γηα παξάδεηγκα, ελζσκαηψλνπκε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο. Γπζθνιεπηήθακε αθφκε θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ βίληεν ζην moviemaker, 

φπνπ ράζεθε αξθεηφο ρξφλνο. Γη απηφ πηζηεχσ ρξεηαδφηαλ αθφκε έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζην ζέκα καο πνπ ήηαλ ην cyberbullying θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ βίληεφ καο. 

10. Απφ ην απνηέιεζκα ην γεγνλφο δειαδή φηη δελ πξνιάβακε λα νινθιεξψζνπκε ην workshop, 

θάλεθε φηη ρξεηαδφκαζηαλ παξαπάλσ ρξφλν γηα λα κελ ρξεηαζηεί λα ζπλερίζνπκε θαη εθηφο 

καζήκαηνο. Απφ εθεί θαη πέξα ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ. 

11. Θεσξψ φηη ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία, γηα κέλα ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

ζπκκεηείρα ζε έλα ηέηνην workshop. αλ νξγάλσζε ζεσξψ φηη ήηαλ θαιή ζα κπνξνχζε λα είλαη 

βέβαηα θαιχηεξε γηαηί δελ καο έθηαζε ν ρξφλνο. Γελ μέξσ γηαηί, ίζσο αξγήζακε αξθεηά λα 

θαηαλνήζνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, λα ζπλεξγαζηνχκε, λα βξνχκε ην ξπζκφ καο σο νκάδεο. 

Υάζεθε πνιχ ρξφλνο. Αλ ζα άιιαδα, επνκέλσο, θάηη ζα ήηαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο γηαηί δελ κπνξέζακε λα αληαπνθξηζνχκε ζε φια απηά πνπ καο δεηήζεθαλ. 

12. Θεσξψ φηη ήηαλ θαιά δνκεκέλε, κνπ άξεζε ε φιε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, αλ θαη ην 

πεξίκελα φηη ζα ήηαλ ιίγν δχζθνιν λα ζπληνληζηνχκε φινη καδί σο νκάδα. Αθνχ ηειηθά 

ρσξίζακε ηηο ελφηεηεο θαη ε θάζε νκάδα δνχιεςε αλεμάξηεηα δεκηνπξγήζακε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. 

13. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζεσξψ φηη ήηαλ κηα αξθεηά θαιά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, 

αλ θαη λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα είρακε πξφζβαζε ζην πψο θαηαζθεπάδνπκε ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ζε απηή ηελ πιαηθφξκα ιίγν λσξίηεξα. Γειαδή ηη αιιειεπηδξάζεηο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ηέηνην βίληεν, πεξηζζφηεξεο ηερληθέο νδεγίεο φπσο πψο εηζάγνπκε 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ίζσο ρξεηαδφηαλ λα γίλνπλ πξηλ απφ ην workshop έηζη ψζηε λα έξζνπκε 

πην νξγαλσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη λα κελ ραζεί ρξφλνο ζε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. 
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15. Θεσξψ φηη ήηαλ κηα θαιά δνκεκέλε δηαδηθαζία. Μνπ άξεζε πνιχ θαη ζαλ ηδέα, βξήθα πνιχ 

ελδηαθέξνλ ην φιν concept. Γελ μέξσ αλ ζα άιιαδα θάηη ίζσο ζα ήζεια λα έρνπκε ιίγν 

παξαπάλσ ρξφλν κέζα ζηελ ηάμε. 

16. Ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ε δηαδηθαζία. Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ πψο ζα κπνξνχζε λα είρε 

γίλεη δηαθνξεηηθά. 

17. Ήηαλ ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, αιιά πνιχ θνπξαζηηθή γηα λα νινθιεξσζεί ζε έλα κάζεκα. 

Κάπνηα ζηηγκή δελ κπνξνχζα πιένλ λα ζπγθξαηήζσ άιιεο πιεξνθνξίεο. 

18. Ήηαλ κηα θαιά δνκεκέλε, πνιχ ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία, απιψο ζα ήζεια ιίγν 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. Θεσξψ δειαδή φηη ν ρξφλνο ήηαλ ειάρηζηνο γηα κηα ηέηνηα δχζθνιε 

δηαδηθαζία. 

19. Χο δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα γηαηί ελψ θαλείο δελ είρε ηδέα γηα απηφ πνπ 

επξφθεηην λα θάλνπκε, λνκίδσ φηη ηειηθά ηα θαηαθέξακε σο έλαλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ. Μνπ 

άξεζε πνιχ θαη ην ζέκα ηνπ cyberbullying πνπ επηιέρζεθε, ην ζεψξεζα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη 

επίθαηξν. 

20. Ήηαλ πνιχ θαιά νξγαλσκέλε, κνπ άξεζε πάξα πνιχ ην γεγνλφο φηη έπξεπε λα 

ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί θαη ήηαλ θάηη πνπ δελ είρακε μαλαθάλεη σο νκάδα. Βέβαηα ζεσξψ φηη 

καο πήξε πνιχ ρξφλν ην λα απνθαζίζνπκε ηνπο άμνλεο, ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα 

αμηνπνηήζνπκε αιιηψο. Απφ ηελ αξρή είρα θαηαιάβεη φηη δελ ζα πξνιαβαίλακε λα ην 

νινθιεξψζνπκε ζην ρξφλν πνπ καο δφζεθε. Δπηπιένλ, ζα κνπ άξεδε πάξα πνιχ ην λα 

δεκηνπξγήζνπκε κφλνη καο ηα βίληεν θαη φρη λα ηα βξνχκε έηνηκα γηαηί απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχκε φινη ηα ίδηα βίληεν πνπ βξήθακε ζην δηαδίθηπν. 

22. Γηα κέλα ήηαλ θάηη εληειψο θαηλνχξην δελ είρα δεη θάηη ηέηνην μαλά, δελ γλψξηδα θαλ ηελ 

χπαξμε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν φπνηε αλακθίβνια είρε ελδηαθέξνλ φπσο θαζεηί 

θαηλνχξην θαη ελδερνκέλσο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε λα είρε αθφκε πεξηζζφηεξν. 

Δξώηεζε 2 

1.  ην ζεκείν απηφ έγηλαλ θάπνηεο παξαλνήζεηο θαζψο εγψ θαηάιαβα φηη ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν αιιειεπηδξαζηηθέο εξσηήζεηο. Γελ θαηάιαβα φηη ζα κπνξνχζακε λα 

ελζσκαηψζνπκε επηπιένλ αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία κέζα ζην βίληεν. Οη θάξηεο βνήζεζαλ 

γηαηί κνπ έδσζαλ κηα θαηλνχξηα πξννπηηθή ζην λα πξνζζέζσ θαη λα δσ θάπνηα δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα παξφιν πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνίεζα ζην βαζκφ πνπ ζα ήζεια γηαηί ίζσο εγψ 

παξαλφεζα φηη ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη άιια αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πέξαλ ησλ 

εξσηήζεσλ θάηη πνπ είδα εθ ησλ πζηέξσλ φηη θάπνηνη ζπλάδειθνη κνπ ην έθαλαλ. Γειαδή ζα 

ήζεια απηφ πνπ πήξα απφ ηηο θάξηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζσ πεξηζζφηεξν. 

2. Με βνήζεζαλ αξθεηά. Γελ ζπκάκαη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα λα ζνπ πσ αιιά ηελ ψξα πνπ ηηο 

είδα κνπ ήξζαλ αξθεηέο ηδέεο ζην κπαιφ. 

3. Οη θάξηεο βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά θπξίσο ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε, σζηφζν κε ιίγν παξαπάλσ θαληαζία ζα κπνξνχζε λα δνπιέςεη 

θαλείο θαη ρσξίο απηέο. 

4. Πξνζσπηθά ηηο είδα αθνχ έθαλα ην βίληεν γηαηί δελ ήμεξα φηη ππήξραλ ζην wikispaces νπφηε 

δελ ηηο ρξεζηκνπνίεζα. 
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5. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηηο δηάβαζα εθ ησλ πζηέξσλ γηαηί κνπ είρε δηαθχγεη ην γεγνλφο φηη ήηαλ 

αλεβαζκέλεο ζην δηαδίθηπν. Γηαβάδνληαο ηεο ζηε ζπλέρεηα κπνξψ λα πσ φηη ήηαλ αξθεηά 

θαηαηνπηζηηθέο θαη βνεζεηηθέο θαη έδηλαλ αξθεηέο ηδέεο γηα λα θαηαζθεπάζεηο ην βίληεν ζνπ. 

6. Μαο βνήζεζαλ αξθεηά ηδηαίηεξα δεδνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ είρακε. Αλ είρακε πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζηε δηάζεζε καο ίζσο ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε θαη εκείο θάπνηεο απφ ηηο ηδέεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηηο θάξηεο. 

7. Ζ αιήζεηα είλαη φηη εθείλε ηελ ψξα δε δψζακε αξθεηή ζεκαζία ζηηο θάξηεο ιφγσ ηεο πίεζεο 

ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν πηζηεχσ αλ ηηο ρξεζηκνπνηνχζακε ζα καο βνεζνχζαλ πνιχ. Δθ ησλ 

πζηέξσλ πνπ ηηο κειέηεζα κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ. 

8. Σηο θάξηεο δελ ηηο ζπκβνπιεχηεθα πάξα πνιχ γηαηί δελ ππήξρε ρξφλνο θαη ζηελ ζπλέρεηα είρα 

ήδε θαηαζθεπάζεη ζρεδφλ φιν ην βίληεν νπφηε δελ ηηο είδα. 

9. Ήηαλ αξθεηά θαζνδεγεηηθέο, καο έδεημαλ θάπνηα βήκαηα, αιιά λνκίδσ θαη ρσξίο απηέο ζα 

ηα θαηαθέξλακε αλ ππήξρε παξαπάλσ ρξφλνο. 

10. Με βνήζεζαλ πνιχ γηαηί δελ είρα μαλαθάλεη πνηέ θάηη αληίζηνηρν νπφηε νη ηδέεο πνπ 

πξνηείλνληαλ ζε απηέο ήηαλ αξθεηά ρξήζηκεο. 

11. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη θάξηεο δε κε βνήζεζαλ ηδηαίηεξα εθηφο απφ θάπνηεο ηδέεο πνπ πήξα 

ηελ ψξα ηνπ workshop. 

12. Ναη ήηαλ αξθεηά βνεζεηηθέο θαη καο έδσζαλ κηα θαηεχζπλζε γηαηί πεξηιάκβαλαλ ζηνηρεία 

φπσο ηνπο ηχπνπο ησλ βίληεν πνπ ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ή ηα αιιειεπηδξαζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε, ηα νπνία δελ γλσξίδακε. 

13. Θεσξψ φηη κε βνήζεζαλ αξθεηά γηαηί κπφξεζα λα αθνινπζήζσ ηα βήκαηα πνπ 

πξνηείλνληαλ ζε απηέο θαη λα είκαη θαιχηεξα νξγαλσκέλε, αιιά θαη λα δσ θάπνηεο 

εθαξκνγέο/παξαδείγκαηα πνπ κνπ έδσζαλ αξθεηέο ηδέεο γηα λα δεκηνπξγήζσ ην βίληεφ κνπ, αλ 

θαη δελ κπφξεζα λα ηηο αμηνπνηήζσ φιεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ. 

15. Βέβαηα, κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ νη θάξηεο, γηαηί παξφιν πνπ δελ πξνιάβακε λα ηηο 

κειεηήζνπκε ιεπηνκεξψο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ήηαλ γξακκέλεο (κε εηθφλεο, ιέμεηο-θιεηδηά) 

ήηαλ αξθεηά βνεζεηηθφο θαη κνπ έδσζαλ έκπλεπζε θαη πνιιέο πξαθηηθέο ηδέεο γηα λα 

δεκηνπξγήζσ ην βίληεφ κνπ. 

16. Με βνήζεζαλ πάξα πνιχ νη θάξηεο. Ννκίδσ φηη φια ηα ζηνηρεία ήηαλ πνιχ θαιά 

θσδηθνπνηεκέλα θαη θαηαλνεηά. 

17. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηηο είδα αθνχ είρα θαηαζθεπάζεη ην βίληεν αιιά ην θαιφ ήηαλ φηη 

κπφξεζα λα ηηο ζπκβνπιεπηψ θαη λα δηνξζψζσ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρα πξνζζέζεη ζην 

βίληεφ κνπ. Γηα παξάδεηγκα, κε βνήζεζαλ ψζηε λα ππνινγίζσ πφζεο αιιειεπηδξάζεηο ζα 

έπξεπε λα πξνζζέζσ ψζηε λα κελ θνπξάζσ ηνπο ζεαηέο ή ηη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζα 

κπνξνχζα λα εηζάγσ ζην βίληεφ κνπ. 

18. Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ήμεξα φηη νη θάξηεο ππήξραλ ζην δηαδίθηπν ελψ κέζα ζηελ ηάμε 

ν ρξφλνο ήηαλ ειάρηζηνο θαη δελ κπφξεζα λα ηηο κειεηήζσ νπφηε δελ ηηο ρξεζηκνπνίεζα ζρεδφλ 

θαζφινπ. Σηο είδα βέβαηα εθ ησλ πζηέξσλ φηαλ ην έκαζα θαη κπνξψ λα πσ φηη είλαη αξθεηά 
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θαηαηνπηζηηθέο θαη πηζηεχσ φηη αλ ηηο είρα δεη πξηλ θαηαζθεπάζσ ην βίληεφ κνπ ζα κε 

βνεζνχζαλ αξθεηά. 

18. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ εθείλε ηελ κέξα δελ πξφιαβα λα κειεηήζσ κε πξνζνρή ηηο 

θάξηεο νπφηε δελ μέξσ αλ ηηο ρξεζηκνπνηνχζα αλ ην βίληεφ κνπ ζα ήηαλ θαιχηεξν. 

20. Ννκίδσ φηη νη θάξηεο βνήζεζαλ πάξα πνιχ ζην λα θαηαζθεπάζνπκε ην βίληεν, καο έδσζαλ 

πνιιέο ηδέεο πνπ κπνξεί λα κελ ζθεθηφκαζηαλ ρσξίο απηέο. 

21. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ είρακε πνιχ ρξφλν γηα λα ηηο επεμεξγαζηνχκε νπφηε ηηο έξημα απιψο 

κηα καηηά ρσξίο λα βαζηζηψ φκσο πάλσ ζε απηέο. Με βνήζεζαλ φκσο γηα παξάδεηγκα νη 

θάξηεο πνπ αλαθέξνληαλ ζηνπο ηχπνπο ησλ βίληεν θαη κνπ έδσζαλ αξθεηέο ηδέεο. 

22. Δηιηθξηλά ηηο θάξηεο δελ ηηο είδα. Δίρακε ηφζν ιίγν ρξφλν θαη ήηαλ ηφζν δχζθνιν λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ πιαηθφξκα πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνπ δελ πξφιαβα λα ηηο δσ 

νπφηε δελ μέξσ αλ ζα κε βνεζνχζαλ. Ζ πίεζε δειαδή ηνπ ρξφλνπ καο έθαλε λα επηθεληξσζνχκε 

ζηελ νζφλε θαη φρη ζηηο θάξηεο. 

Δξώηεζε 3 

1.Σν βίληεν πνπ έβαια ήηαλ ζηελ 1
ε
 νκάδα ην «Γελ είζαη κφλνο». Οη ηχπνη αιιειεπηδξάζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ κφλν εξσηήζεηο. Γελ έβαια θάπνην θείκελν ή θάπνηεο ηζηνζειίδεο πνπ 

ζα ήζεια λα πξνζζέζσ νπφηε απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθφ. ζνλ αθνξά ηα 

ζεκεία πνπ ηα έβαια ζηελ πξψηε ζεηξά θσηνγξαθηψλ φπνπ θαίλνληαη θάπνηα παηδηά πνπ είλαη 

ιππεκέλα ζέισ λα δσ ηη ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη ζηα παηδηά βιέπνληαο απηέο ηηο 

θσηνγξαθίεο ψζηε λα θαηαιάβνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν φηη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

νθείινληαη ζην cyberbullying θαη λα γίλεη κηα ζρεηηθή ζπδήηεζε. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνίεζα 

ερνγξαθεκέλε θσλή παηδηψλ ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ζηε ζέζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ήζεια λα ηνλίζσ φηη έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα ζπκβεί 

παληνχ γη απηφ θαη έβαια κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, θαζψο θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο 

ηνπ ηχπνπ λαη ή φρη γηα λα δσ θαηά πφζν νη καζεηέο κνπ έρνπλ βηψζεη κηα αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε. Σέινο πξφζζεζα κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα δσ πσο έλησζαλ ηα 

παηδηά παξαθνινπζψληαο απηφ ην βίληεν. ε θάζε εξψηεζε έδηλα θαη ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία ζπλήζσο παξφηξπλε ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ιίγν παξαπάλσ. 

2. Οκάδα 6 ηη κπνξψ λα θάλσ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ Αζθάιεηα ζην facebook. Έρσ βάιεη αξρηθά 

ππφηηηινπο ζηηο εηθφλεο, θαη κεηά δηαδξαζηηθέο εξσηήζεηο ζσζηνχ ιάζνπο ή πνιιαπιήο 

επηινγήο. Δπεηδή ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ην ζέκα κνπ δελ είρε θάπνηα ηζηνξία λνκίδσ φηη 

βνήζεζαλ αξθεηά γηαηί θαηά ηα άιια κπνξεί λα ήηαλ έλα βαξεηφ βίληεν κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζέρεη θαη θαηαιαβαίλεη φλησο. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ ζθέθηεθα ηα ζεκεία ζην 

facebook πνπ είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. 

3. Δλφηεηα 4: «Φνβάκαη ην θηλεηφ κνπ» ην 1
ν
 βίληεν. Αξρηθά ρξεζηκνπνίεζα ην moviemaker 

γηα λα ζπλζέζσ θνκκάηηα απφ δηαθνξεηηθά βίληεν πνπ αθνξνχζαλ ην cyberbullying κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ ψζηε λα γίλεη κηα ηζηνξία. Θεψξεζα πνιχ ελδηαθέξνλ λα κελ είλαη εηθφλεο, αιιά βίληεν 

ψζηε λα είλαη πην δσληαλφ ην πεξηερφκελν. Σνπνζέηεζα εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη ν 

καζεηήο λα ζθεθηεί θαη λα απαληήζεη ηη πηζηεχεη φηη ζα θάλεη ν πξσηαγσληζηήο ή ηη ζα έθαλε 

ζηε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζην βίληεν έηζη ψζηε λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα θαηαιάβεη κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεηαη φηη ην θαιχηεξν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα κηιήζεη. Οη 

πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ ηνπ ηχπνπ ηη ζα έθαλεο ζηε ζέζε ηνπ 
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πξσηαγσληζηή. ην ελδηάκεζν ρξεζηκνπνίεζα θαη θάπνηα κελχκαηα γηα λα εληζρχζσ ηελ 

πξνζνρή ηνπ καζεηή ζην βίληεν. 

4. Δλφηεηα 3: «Cyberbullying κε θσηνγξαθίεο». ηελ αξρή έβαια κηα εξψηεζε ξεηνξηθή γηα 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ ηα παηδηά θαη λα παξαθνινπζήζνπλ κε κεγαιχηεξε πξνζνρή ην βίληεν: 

Μπνξεί κηα θσηνγξαθία λα έρεη ηφζε δχλακε; ηε ζπλέρεηα έβαια θάπνηνπο ππφηηηινπο απφ 

θάησ πνπ πεξηγξάθνπλ ην βίληεν, ην νπνίν κπνξεί αιιηψο λα κελ γηλφηαλ θαηαλνεηφ απφ ηνπο 

καζεηέο. Σέινο, ζε θάπνην ζεκείν έβαια κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο ζρεηηθά κε ην ηη 

κπνξεί λα θάλεη ν πξσηαγσληζηήο γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. 

5. Οκάδα 2: «Μπνξείο θαη ζπ λα…». Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηα εμήο είδε αιιειεπηδξάζεσλ: 

Αξρηθά έβαια ζε δχν ζεκεία εξσηήζεηο λαη ή φρη ψζηε λα δσ αλ ν καζεηήο έρεη ππάξμεη πνηέ 

ζχκα ή ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Αθφκε έβαια έλα θείκελν γηα λα ληψζεη ν καζεηήο φηη 

δελ είλαη ν κφλνο πνπ αληηκεησπίδεη απηφ ην πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζα δχν 

εξσηήζεηο πξφβιεςεο γηα ην ηη θαληάδνληαη νη ζεαηέο φηη αηζζάλεηαη ν πξσηαγσληζηήο ή ηη ζα 

ζπκβεί ηηο επφκελεο εκέξεο. Να πξνβιεκαηηζηεί δειαδή γηα ην ηη κπνξεί λα γίλεη. Σέινο, έβαια 

κηα ιεδάληα ζαλ ζρφιην πνπ παξνηξχλεη ηα παηδηά λα κελ κέλνπλ ακέηνρνη παξαηεξεηέο, αιιά 

λα κηινχλ θαη λα αληηδξνχλ. 

6. Σν βίληεν ηεο νκάδαο καο είλαη ην «θνβάκαη ην θηλεηφ κνπ». Καηαξρήλ ην βίληεν μεθηλάεη κε 

κηα εηηθέηα- ηίηιν «Φνβάκαη ην θηλεηφ κνπ», cellphonebullying. Σν βίληεν απνηειεί κηα ηζηνξία 

εθθνβηζκνχ κε θηλεηφ. Πξψην κήλπκα ηη πηζηεχεηο φηη ζα θάλεη; κε ζθνπφ λα κπεη ν καζεηήο 

ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη λα κελ είλαη απιφο παξαηεξεηήο ηνπ βίληεν. Θα θχγεη απφ ηελ 

παξέα ή ζα αγλνήζεη ην κήλπκα; Βιέπνπκε ζηε ζπλέρεηα ηελ αληίδξαζε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη 

ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ε δεχηεξε αιιειεπηδξαζηηθή εξψηεζε ηη ζα έθαλεο εζχ ζηε ζέζε ηνπ; κε 

ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο γηα λα πξνβιεκαηηζηεί. Έπεηηα εηζάγεηαη έλα δεχηεξν βίληεν κε ηελ 

ηακπέια «Γεο ππάξρνπλ θη άιινη πνπ θνβνχληαη» γηα λα θαηαιάβεη ν καζεηήο φηη δελ είλαη 

κφλνο ηνπ, ελψ ππάξρεη ε εξψηεζε έρεηο βξεζεί πνηέ ζηε ζέζε ηεο, θαζψο θαη ε εξψηεζε εζχ ζα 

βνεζνχζεο θάπνηνλ πνπ θνβάηαη. Σν βίληεν ηειεηψλεη κε αλ είζαη έηζη κίια παξαθηλψληαο ηνλ 

καζεηή λα κηιήζεη ζε πεξίπησζε πνπ βηψλεη κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

7. Δλφηεηα 6: «Ση κπνξψ λα θάλσ»: «Πψο κπνξψ λα πξνθπιαρηψ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο». Πξφθεηηαη γηα έλα βίληεν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε screencast. Αξρηθά ε πξψηε 

αιιειεπίδξαζε ήηαλ δπν ππφηηηινη γηα λα δψζσ έκθαζε ζην ζέκα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηεί ην 

βίληεν. ηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζα έλα πιαίζην πνπ έδεηρλε ην πνληίθη έηζη ψζηε ν ζεαηήο λα 

δψζεη πξνζνρή ζηηο θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηα ζεκεία ηεο νζφλεο πνπ ήζεια 

θαη ηέινο είρα αξθεηέο εηθφλεο κε παχζεηο γηα λα δνζεί ρξφλνο ψζηε ν καζεηήο λα κειεηήζεη ηελ 

εηθφλα θαη λα δηαιέμεη ην ξπζκφ ηνπ βίληεν απφ  κφλνο ηνπ. Έπεηηα ηνπνζέηεζα δχν εξσηήζεηο 

πνπ δεηνχζαλ ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ (πηζηεχεηε φηη…./ζεσξείηε φηη…..)κε ζθνπφ λα ζθεθηεί ν 

ζεαηήο θαη λα δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηνπ ζην ζέκα. Σέινο, είρα θαη ηξία αιιειεπηδξαζηηθά 

θνπκπηά-ζπλδέζκνπο ηα νπνία νδεγνχζαλ ζηε ζειίδα ηνπ ρακφγεινπ ηνπ παηδηνχ γηα επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. 

8. Δλφηεηα 5: «Μελ ην θξαηάο κέζα ζνπ»: «Γέθα πξάγκαηα πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ». Πξφθεηηαη 

γηα έλα βίληεν πνπ βξήθα ζην youtube. ιεο νη αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε απηφ πνπ 

αθνινπζεί. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε αιιειεπίδξαζε είλαη κηα εξψηεζε ηη ζα έθαλεο; έηζη ψζηε 

λα επηιέμεη κηα απφ ηηο δχν απαληήζεηο θαη λα ιάβεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (Μήπσο λα 

ην μαλαζθεθηείο;). Έβαια αθφκε δχν εξσηήζεηο: αλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχκε ηα ζηνηρεία 

καο; θαη αλ απηφ πνπ αλεβάδεη θάπνηνο ζην δηαδίθηπν κέλεη γηα πάληα εθεί ή κπνξεί λα ην 
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απνζχξεη φπνηε ζέιεη; δίλνληαο θάζε θνξά ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε. Δπεηδή κάιηζηα ην 

βίληεν ήηαλ αξθεηά γξήγνξν ηνπνζέηεζα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ψζηε λα κεηψζσ ιίγν ην ξπζκφ 

ηνπ γη απηφ θαη δελ μέξσ αλ ήηαλ πνιιέο θαη θνπξάδνπλ. ηε ζπλέρεηα έβαια κηα παχζε ψζηε ην 

παηδί λα πξνιάβεη λα δηαβάζεη ηνπο ππφηηηινπο ηνπ βίληεν. Γεληθά έρσ βάιεη αξθεηέο παχζεηο. 

Σέινο έβαια θάπνηνπο νπηηθνχο δείθηεο γηα λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ ζην ηη πξέπεη 

λα θάλεη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. 

9. Δλφηεηα 2: «Μηινχλ γηα κέλα». Σνπνζέηεζα θείκελα πνπ έιεγαλ ‘Γελ είζαη κφλνο κηινχλ θαη 

γηα κέλα’ δείρλνληαο δηαθνξεηηθά πξφζσπα θάζε θνξά πνπ βίσλαλ απηή ηελ θαηάζηαζε γηα λα 

θαηαιάβεη ην παηδί φηη ππάξρνπλ πνιινί πνπ βηψλνπλ θάηη αληίζηνηρν θαη λα παξαθηλεζεί λα 

κηιήζεη. 

10. Δλφηεηα 4: «Φνβάκαη ην θηλεηφ κνπ» ην 2
ν
 βίληεν. Ζ πξψηε αιιειεπίδξαζε είλαη κηα 

εξψηεζε λαη ή φρη γηα λα πξνβιεκαηίζεη ην παηδί αλ ζα ήζειε λα δερηεί ηέηνηνπ είδνπο 

κελχκαηα ζην θηλεηφ ηνπ θαη ε δεχηεξε πάιη κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο. ην κεηαμχ 

πξνζέζεζα κελχκαηα πνπ ζπκβνπιεχνπλ ή πιεξνθνξνχλ ηνλ καζεηή, θαζψο θαη ππφηηηινπο πνπ 

επεμεγνχλ ηα αγγιηθά θείκελα. 

11. Δλφηεηα 1: «Cyberbullying». ηελ αξρή πξφζζεζα έλα ζρφιην ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο 

πνπ έρεη ιάβεη ην cyberbullying ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα ηνλίζσ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

δεηήκαηνο θαη έπεηηα ρξεζηκνπνίεζα κηα εξψηεζε ζσζηνχ ή ιάζνπο γηα λα δσ ηελ άπνςε ησλ 

παηδηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν ηξίην αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν είλαη κηα εξψηεζε 

πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα ηνπο βάισ ζηε ζέζε ησλ αηφκσλ ζην βίληεν πνπ πθίζηαληαη ην 

cyberbullying λα αλαθαιχςσ ηνλ ηξφπν αληίδξαζήο ηνπο ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Σέινο 

πξφζζεζα θάπνηα θείκελα κε ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην cyberbullying γηα λα 

αληηιεθζνχλ έκκεζα ηα παηδηά φηη δελ είλαη κφλα ηνπο, αιιά είλαη έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν 

θαη γηα λα ηα παξνηξχλσ λα αληηδξάζνπλ. 

12. Οκάδα 5: κελ ην θξαηάο κέζα ζνπ. Αξρηθά έβαια κηα εξψηεζε ζσζηνχ ή ιάζνπο (ην 

cyverbullying είλαη ν εθθνβηζκφο ζην δηαδίθηπν) γηα λα εηζάγσ ηνπο καζεηέο ζην ζέκα θαη λα 

ειέγμσ θαηά πφζν έρνπλ θάπνηα πξνυπάξρνπζα γλψζε. Αθνινπζεί έλα θείκελν κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ φξνπ cyberbullying θαη ζηε ζπλέρεηα έβαια πάιη κηα εξψηεζε ζσζηνχ ιάζνπο γηα λα δσ αλ 

θαηαλφεζε ηνλ νξηζκφ θαζψο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ιακβάλεη ρψξα ν εθθνβηζκφο ζην 

δηαδίθηπν. Σέινο έβαια κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα ζθεθηεί ην παηδί θαη λα 

απαληήζεη πψο ζα αληηκεηψπηδε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαη κεηά πέθηνπλ νη εηθφλεο κε ην ζε 

πνηνλ κπνξεί λα απεπζπλζεί ν καζεηήο. Παξάιιεια έρσ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα 

ζεκεησκαηάθηα γηα λα εληζρχζσ ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ φπσο γηα παξάδεηγκα: «Γεο έλα 

παξάδεηγκα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ». 

13. Δίλαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα: Ζ επφκελε κέξα ζην ζρνιείν. ηελ αξρή ρξεζηκνπνίεζα κηα 

κηθξή πεξηγξαθή ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην βίληεν γηα λα εηζάγσ ηνπο καζεηέο ζην ζέκα έπεηηα 

ηνπνζέηεζα δχν εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο δίλνληαο παξάιιεια θαη κηα αλαηξνθνδφηεζε 

αλάινγα κε ηελ απάληεζή ηνπο ελψ ζην ηέινο πξνζέζεζα έλα βίληεν απφ ην youtube ψζηε λα 

κελ ρξεηαζηεί λα δηαβάζνπλ πάιη θάηη. 

14. Δλφηεηα 1: «Γεο γηαηί δελ είζαη κφλνο». Δθφζνλ ην βίληεν έπξεπε λα είλαη 

αιιειεπηδξαζηηθφ πξνζπάζεζα λα εκπιέμσ ηνλ καζεηή ή νπνηνλδήπνηε ζεαηή ζηε ινγηθή ηνπ 

ζελαξίνπ. Πξνζπαζνχζα λα εθκαηεχεηαη απφ ην καζεηή ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. ηελ αξρή 

μεθίλεζα κε έλα κήλπκα ‘Γελ είζαη κφλνο’ θαη ‘Γεο γηαηί δελ είζαη κφλνο’ γηα λα ηνλ 
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ηληξηγθάξσ λα δεη κε πξνζνρή ην βίληεν θαη φρη απιά λα ην αθήζεη λα «ηξέμεη» επεηδή ηνπ ην 

είπα εγψ σο εθπαηδεπηηθφο γη απηφ έβαια θαη κηα εηθφλα κε παχζε ψζηε λα πξέπεη λα παηήζεη ν 

ίδηνο φηαλ είλαη έηνηκνο θαη λα παξαθνινπζήζεη ην βίληεν θαη έλα κήλπκα γηα λα θαηαιάβεη φηη 

δελ είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη κφλν ζηνλ ίδην αιιά θαη ζε πνιιά αθφκε παηδηά. Αθφκε 

πξνζέζεζα έλα θείκελν κε ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφ αιιά θαη 

δηάθνξα θείκελα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα βηψλεη ν πξσηαγσληζηήο ή ζπκβνπιέο γηα 

ην πψο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη. ηε ζπλερεία ζπλέρηζα ζηελ ίδηα ινγηθή: πξνζπαζνχζα  λα 

βάισ ηνλ καζεηή λα πξνβιέπεη, αλαθαιχπηεη ην ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα. Απηφ ην πέηπρα κε 

θάπνηεο εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζπλδχαζα κε ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε. Γειαδή ζε 

πεξίπησζε πνπ απαληνχζε ιάζνο ηνλ παξφηξπλα λα ην μαλαζθεθηεί θαη λα βξεη ηε ζσζηή 

απάληεζε. Σέινο πξφζζεζα θαη θάπνηνπο ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχζαλ ζε ηζηνζειίδεο απφ ηηο 

νπνίεο ην παηδί ζα κπνξνχζε λα ελεκεξσζεί ή λα βνεζεζεί. 

15. Δλφηεηα 2: «Μηινχλ γηα κέλα». Υξεζηκνπνίεζα αξρηθά ππφηηηινπο ζε φιν ην βίληεν γηα λα 

εμεγήζσ ηα κελχκαηα ηνπ βίληεν πνπ ήηαλ ζηα αγγιηθά. ηε ζπλέρεηα έβαια κηα εξψηεζε γηα λα 

πξνβιεκαηίζσ ηνλ ζεαηή γηα ην πψο ζα αληηδξνχζε ζηε ζέζε ηεο θνπέιαο, θαζψο θαη κηα 

εξψηεζε ιίγν πξηλ ηειεηψζεη ην βίληεν γηα ην αλ ζεσξεί φηη ε αληίδξαζε ηεο θνπέιαο είλαη 

ζσζηή. Αθφκε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν ηνπνζέηεζα κελχκαηα πνπ παξαθηλνχζαλ ηνλ ζεαηή 

λα κελ κέλεη παζεηηθφο αιιά λα αληηδξάζεη θαη ζην ηέινο θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ην cyberbullying γηα λα ελεκεξσζεί θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ν ζεαηήο. 

16. Δλφηεηα 5: «Μελ ην θξαηάο κέζα ζνπ». Ζ πξψηε αιιειεπίδξαζε πνπ έβαια είλαη έλα 

ηακπειάθη πνπ ιέεη αο ζπκεζνχκε κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί θαλείο λα ζε εθθνβίζεη γηα λα 

θάλεη ηνπο καζεηέο λα πξνζέμνπλ κε ηε ινγηθή φηη ην έρνπκε ήδε ζπδεηήζεη ζηελ ηάμε. 

Δξψηεζε: Πηζηεχεηο φηη γηα φια θηαηο εζχ; Γηα λα δνχκε ην ζθεπηηθφ ή ηελ ςπρνινγία ηνπ 

παηδηνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ην βίληεν δίλεη ηελ απάληεζε. ην ηέινο πάιη ηνπνζέηεζα έλα 

ηακπειάθη «αο ζπκεζνχκε…» θαη έλα απηνθφιιεην «δελ είζαη κφλνο». 

17. Δλφηεηα 7: «Ζ Καηεξίλα ζπκψλεη». Αξρηθά ρξεζηκνπνίεζα έλα ζεκείσκα πνπ αλαθέξεη 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ην θείκελν θαη έπεηηα 

έβαια έλα ζηνηρείν/πιαίζην γηα λα ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή.  Πξνζέζεζα αθφκε κηα 

εξψηεζε γηα λα δσ ηε γλψκε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ηνπ πξσηαγσληζηή καδί κε 

ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε ζε β’ εληθφ πξφζσπν είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή. Σέινο έβαια έλα 

ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ 

εθθνβηζκφ γηα λα ελεκεξσζεί επηπιένλ ν καζεηήο. Σέινο κηα εξψηεζε έρεηο δεη πνηέ απηφ ην 

βίληεν; γηα λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα ην παξαθνινπζήζεη κε πξνζνρή. 

18. Δλφηεηα 3: «Cyberbullying κε θσηνγξαθίεο». Ζ πξψηε αιιειεπίδξαζε πνπ έβαια είλαη κηα 

εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη καζεηέο γηα πνην ιφγν θάπνηνο 

σζείηαη λα θάλεη cyberbullying. Ζ δεχηεξε αιιειεπίδξαζε είλαη πάιη κηα εξψηεζε ηχπνπ λαη ή 

φρη γηα λα αλαξσηεζνχλ νη καζεηέο αλ ζα πξέπεη λα αλεβάδνπλ νηηδήπνηε ζην δηαδίθηπν ή 

πξέπεη πξψηα λα ην ζθέθηνληαη. Ζ ηξίηε αιιειεπίδξαζε είλαη κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο 

κε ζθνπφ λα κπνπλ ηα παηδηά ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα 

αλαξσηεζνχλ πψο ζα έλησζαλ αλ βίσλαλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα έρσ βάιεη πάιη 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα έρνπλ ηελ επθαηξία ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ. 

19. Δλφηεηα 6: «Ση κπνξψ λα θάλσ»: «Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα». ηελ αξρή έβαια κηα εξψηεζε 

πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα δσ αλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη δηαδηθηπαθφο 

εθθνβηζκφο. Μεηά έβαια έλα ζεκείσκα πνπ δίλεη θάπνηεο νδεγίεο ζην καζεηή γηα λα απνθχγεη 
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ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. Έπεηηα κηα εξψηεζε λαη ή φρη γηα λα εμεηάζσ αλ ηα παηδηά έρνπλ 

ππνζηεί cyberbullying δίλνληαο σο αλαηξνθνδφηεζε θαη κηα ζπκβνπιή ζε πεξίπησζε πνπ 

απαληήζνπλ λαη. θαζψο θαη κηα εξψηεζε.  Σέινο έβαια έλαλ ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θέληξνπ πξφιεςεο εθθνβηζκνχ γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε πνπ 

ελδηαθέξεηαη έλαο καζεηήο. 

20. Δλφηεηα 4: «Φνβάκαη ην θηλεηφ κνπ» ην 3
ν
 βίληεν. Σν βίληεφ κνπ απνηειεί κηα ζχλζεζε 

εηθφλσλ κε κνπζηθή ππφθξνπζε. Αξρηθά έβαια ππφηηηινπο πνπ εμεγνχλ ηα αγγιηθά θείκελα, έλα 

ζρφιην θαζψο ππάξρεη κηα εηθφλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα λα εμεγήζσ ζηα παηδηά ηελ 

εηθφλα, θαζψο θαη θάπνηα ηακπειάθηα πνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο ζηα παηδηά γηα ην πψο λα 

αληηδξάζνπλ. ηε ζπλέρεηα ππάξρεη κηα εξψηεζε θαη δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα απαληήζνπλ αλ 

ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο πάληα γηα θαιφ ζθνπφ. Έπεηηα ππάξρεη 

κηα παχζε κε έλα ζρφιην γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά. Οπζηαζηηθά, δειαδή έρσ 

βάιεη εξσηήζεηο θαη θάπνηα ζρφιηα πνπ εμεγνχλ νξηζκέλεο εηθφλεο, ηηο νπνίεο ίζσο αιιηψο δελ 

ηηο παξαηεξνχζαλ ηα παηδηά. 

21. Δλφηεηα 7: «Μπνξείο λα αληηδξάζεηο». Υξεζηκνπνίεζα θεηκελάθηα κε ηελ κνξθή 

απηνθφιιεηνπ πνπ επεμεγνχλ ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη πξηλ ζπλερηζηεί ε ηζηνξία. Αθφκε, 

έβαια κηα εξψηεζε ηχπνπ λαη ή φρη θαη κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο. 

22. Δλφηεηα 3: «Μηα θσηνγξαθία»: Δπέιεμα λα βάισ κφλν ππφηηηινπο πνπ κνπ θάλεθε πνιχ 

πην εχθνιν, δελ κπφξεζα λα βξσ άθξε κε ηηο άιιεο αιιειεπηδξάζεηο γηα λα επεμεγήζσ ην 

βίληεν θαη λα ην θάλσ ιίγν πην θαηαλνεηφ γηα ηα παηδηά. Δθηφο απφ ππφηηηινπο πξνζέζεζα θαη 

κηα εξψηεζε πξφβιεςεο ηνπ ηχπνπ ζσζηφ ή ιάζνο. 

Δξώηεζε 4 

1. Θα έβαδα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δειαδή θάπνηα κελχκαηα-θεηκελάθηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ βίληεν. 

2. Ννκίδσ φηη έρσ βάιεη ήδε αξθεηά αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία αιιηψο πηζηεχσ ζα γηλφηαλ 

αξθεηά θνπξαζηηθφ. 

3. Θα άιιαδα αξθεηά πξάγκαηα. Καηαξρήλ δε ζα έβαδα ζίγνπξα κφλν εξσηήζεηο. Θα ήζεια λα 

βάισ θη άιιεο αιιειεπηδξάζεηο φπσο ηακπέιεο κε θείκελν. ζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο ζα 

ήζεια αλάινγα κε ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ λα εκθαλίδεηαη άιιν κέξνο απφ ην βίληεν ή λα 

παξαπέκπεη ζε θάπνην άιιν ζρεηηθφ βίληεν ζην δηαδίθηπν ή ζην βίληεν ελφο άιινπ ζπλαδέιθνπ. 

Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ απηφλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο. 

4. Γελ μέξσ αλ ζα πξνζέζεηα θάηη. Μάιινλ ζα ην έθαλα πάιη έηζη. 

5. Απηφ πνπ ζα άιιαδα ζα ήηαλ ζηηο εξσηήζεηο λα αθνινπζεί αλαηξνθνδφηεζε θάηη πνπ δελ 

κπφξεζα λα βάισ. Χζηφζν δελ βξήθα θάηη ζρεηηθφ ζηελ πιαηθφξκα γη απηφ θαη δελ ην 

πξνζέζεζα. 

6. Θα ήζεια αλ κπνξνχζα λα ππάξρνπλ νη δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ βίληεν, δειαδή ε θάζε απάληεζε λα νδεγεί ζε άιιε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν, ψζηε λα ππάξρνπλ 

θαη νη δχν φςεηο ηνπ λνκίζκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηνλίδνληαλ θαιχηεξα νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ή ην αληίζεην αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή. Βέβαηα δελ ήηαλ θαηάιιειν ην 

βίληεν, απηφ ζα γηλφηαλ κφλν αλ γχξηδα κφλνο κνπ ην βίληεν, θάηη πνπ ζα ήζεια λα θάλσ αλ 

ππήξρε άλεζε ρξφλνπ. 
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7. Ίζσο άιιαδα θάπνηεο απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ έβαια γηα λα ηνλίζσ θάπνηα ζηνηρεία. Γηα 

παξάδεηγκα ην ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζην facebook ζα κπνξνχζα λα ην δείμσ κε θάπνην άιιν 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν αληί γηα ηηο παχζεηο πνπ κπνξεί λα θνπξάδνπλ ηνλ ζεαηή. 

8. Θα κπνξνχζα λα βάισ θάπνηα επηπιένλ αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία. Ίζσο πξνζέζεηα κηα 

εηηθέηα κε έλα ηειέθσλν ζην φπνην κπνξεί λα απεπζπλζεί ν καζεηήο ζε πεξίπησζε πνπ 

πθίζηαηαη cyberbullying ή ζα πξφζζεηα θάπνηα θνπκπηά-παξαπνκπέο πνπ ζα αθνξνχζαλ ζην 

βηβιίν πνπ ζα θαηαζθεπάδακε αλ είρακε ρξφλν ζηε δηάζεζε καο γηαηί είδα ην βίληεν πνπ 

αθνξνχζε ηε ζεξκφηεηα θαη παξαηήξεζα φηη ζε θάπνηα ζεκεία είρεο ηε δπλαηφηεηα λα βγεηο απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπ βίληεν θαη λα ζπιιέμεηο πιεξνθνξίεο πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε θάηη πνπ 

έδεηρλε ην βίληεν. Ζ πιαηθφξκα δίλεη πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο ελψ εκείο δπζηπρψο 

πεξηνξηζηήθακε ζε δχν ηξία ζηνηρεία. Θέιεη πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε ψζηε λα ηελ αμηνπνηήζεηο 

ζε φιν ην εχξνο ηεο. 

9. ίγνπξα ζα άιιαδα. Θα πξνζέζεηα νπσζδήπνηε πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο αιιά πην 

ζχληνκεο ηζηνξίεο παηδηψλ, αιιά θαη αιιειεπηδξάζεηο, φπσο εξσηήζεηο ψζηε λα κπνξέζεη ην 

παηδί πνπ ζα ην δεη λα ζθεθηεί θαη λα απαληήζεη ψζηε λα κπεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο κέζα ζην 

βίληεν. 

10. ίγνπξα ζα άιιαδα. Μπνξεί λα έθηηαρλα απφ ηελ αξρή έλα βίληεν ή κηα ηαηλία κηθξνχ 

κήθνπο θάηη πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ ζην ρξφλν πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο. 

11. ε θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ δίλσ ζα άθελα πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα δηαβαζηνχλ. Ίζσο 

λα έβαδα θάπνηνλ ζχλδεζκν πνπ ζα νδεγνχζε ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα γηα επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο ή θάπνηνπο νπηηθνχο δείθηεο γηα λα ηνλίζσ θάπνηα ζηνηρεία ζην βίληεν. Γε λνκίδσ 

λα πξνζέζεηα άιιν θείκελν. 

12. Θα ήζεια λα βάισ θάπνηα κνπζηθή ππφθξνπζε, αιιά πξνβιεκαηίζηεθα αλ απηφ ζα ήηαλ 

θαιφ ή ζα απνζπνχζε ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ απφ ην βίληεν. Γε ζα πξνζέζεηα άιια 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, λνκίδσ φηη έβαια ήδε αξθεηά. 

13. Μπνξεί λα πξφζζεηα θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ ζσζηφ ή ιάζνο ή θάπνηα 

επηπιένλ ζηνηρεία φπσο ζπλδέζκνπο ή δείθηεο γηα λα ην θάλσ ιίγν πην αιιειεπηδξαζηηθφ. 

15. Γελ λνκίδσ φηη ζα άιιαδα θάηη. Μνπ άξεζε πνιχ ην απνηέιεζκα. 

16. Αλ είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα ην έθαλα πνιχ δηαθνξεηηθά. Θα έςαρλα θαη άιια βίληεν 

ίζσο απφ θάπνηνπο εηδηθνχο πνπ κηινχζαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζα έβαδα θάπνηα 

απνζπάζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν ή αλ κπνξνχζα ζα έβαδα θάπνηεο επηπιένλ 

αιιειεπηδξάζεηο φπσο απηνθφιιεηα κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην cyberbullying. 

17. Ζ αιήζεηα είλαη φηη αλ είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα γχξηδα ην βίληεν κφλε κνπ ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζέισ ή ζα ην βειηίσλα ιίγν αηζζεηηθά, ελψ ζα κείσλα ίζσο 

θάπνηεο παχζεηο πνπ κπνξεί λα θνπξάδνπλ ην ζεαηή. Δπίζεο, ίζσο έβαδα θαη κία εξψηεζε 

ηχπνπ poll γηα λα ζθηαγξαθήζσ ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί κέζα ζηελ ηάμε. ίγνπξα ζα ην 

βειηίσλα δειαδή γηαηί πνιιά ζηνηρεία ηνπ δελ κνπ αξέζνπλ. 

18. Θα άιιαδα αξθεηά πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήζεια αλ κπνξνχζα λα δψζσ αλάινγα κε 

ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ηνπ βίληεν, δηαθνξεηηθή εθδνρή ή λα πξνζζέζσ 

θάπνηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία ζε νξηζκέλα ζεκεία πνπ ήζεια, ηα νπνία δελ έβαια γηαηί 
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είρα θνπξαζηεί πάξα πνιχ θαη είρα ήδε αθηεξψζεη πάξα πνιχ ρξφλν. Σν δεχηεξν δειαδή 

θνκκάηη ηνπ βίληεν λνκίδσ φηη ην επεμεξγάζηεθα ειάρηζηα γη απηφ ην ιφγν. 

19. Θα ήζεια λα πξνζζέζσ θάπνηα επηπιένλ αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, δειαδή λα έρσ 

αιιειεπηδξάζεηο πην ζπρλά κέζα ζην βίληεν αλ είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

20. Θα άιιαδα ζίγνπξα. Θα πξνζπαζνχζα λα βάισ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ή άιια 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία. 

22. Δπεηδή είρα πνιχ ιίγν ρξφλν θαη επεηδή ζα ήζεια πεξηζζφηεξν θαζνδήγεζε ζεσξψ φηη 

έθαλα πνιχ απιά πξάγκαηα. Θα ήζεια λα πξνζζέζσ πνιχ πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο 

θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ηη ζα έθαλαλ νη καζεηέο 

ζε κηα αλάινγε πεξίπησζε ψζηε λα βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ κνπζηθή θαη λα ην επεμεξγαζηψ φπσο έθαλαλ θάπνηνη 

ζπλάδειθνί κνπ ζην moviemaker, ην νπνίν εγψ δελ γλψξηδα σο εξγαιείν. 

Δξώηεζε 5 

1. Μνπ άξεζε ην βίληεν ηνπ Σάζνπ γηαηί έρεη βάιεη αξθεηέο αιιειεπηδξάζεηο. Δπίζεο κνπ άξεζε 

ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Φσηεηλή πνπ ήηαλ θαξηνχλ, αιιά ζα κπνξνχζε ίζσο λα βάιεη 

πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο. Δπίζεο απφ ηελ ελφηεηα 7 κνπ άξεζε ην βίληεν «ζα κπνξνχζα 

λα ην έθαλα θαη εγψ» γηαηί ε αθήγεζε έγηλε κε ηε ρξήζε θεηκέλσλ. 

2. Πξνζσπηθά κνπ άξεζαλ ηα πην κηθξά βίληεν φπσο ηνπ Νίθνπ «10 πξάγκαηα πνπ ζα ζε 

βνεζήζνπλ». Με θξάηεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ. 

3. Μνπ άξεζε πνιχ ηνπ Νίθνπ θη απηφ γηαηί δελ πεξηείρε κφλν εηθφλεο αιιά θαη θαξηνχλ. 

Κπξίσο φκσο γηαηί αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ έδηλε ζηηο εξσηήζεηο εκθαληδφηαλ θαη έλα 

δηαθνξεηηθφ κήλπκα πρ. θέςνπ ην μαλά ή κπξάβν είλαη κηα ιχζε. Μνπ  θξάηεζε φιε ηε 

δηάξθεηα ην ελδηαθέξνλ. 

4. Έλα πνπ κνπ άξεζε ήηαλ ε «θνθθηλνζθνπθίηζα» γηαηί ήηαλ animation. Απφ άπνςε 

αιιειεπηδξάζεσλ δελ μερψξηζε θάπνην θαηά ηε γλψκε κνπ. 

5. Μνπ άξεζαλ ηα βίληεν ηνπ Σάζνπ θαη ηεο Γεσξγίαο γηαηί πεξηείραλ αξθεηά αιιειεπηδξαζηηθά 

ζηνηρεία, ην βίληεν δειαδή ζηακαηνχζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε απνηέιεζκα λα 

δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή δσληαλφ. Να ζπκκεηέρεη. Μνπ άξεζε επίζεο ε ζεκαηνινγία 

ηεο Δηξήλεο. 

6. Γελ ηα είδα φια, αιιά κνπ άξεζε απηφ ηεο Φξφζσο. Μνπ άξεζε ην γεγνλφο φηη δεκηνχξγεζε 

έλα δηθφ ηεο βίληεν κε ηε ρξήζε screencasting θαη κε πξαγκαηηθέο ζπλνκηιίεο ζην facebook 

γηαηί πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα πξνβιεζεί ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο. Μνπ 

άξεζε πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ βίληεν θαη εηθφλεο ή απνθφκκαηα απφ εθεκεξίδεο.  

8. Δίδα θάπνηα. Μνπ άξεζαλ θάπνηα βίληεν ηα νπνία απνηεινχζαλ κνληάδ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ βίληεν θαη φρη ελφο εληαίνπ κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο 

αιιειεπηδξάζεηο. 

9. Δίδα θάπνηα. Μνπ άξεζε ην βίληεν ηνπ Σάζνπ γηαηί ήηαλ πην θαινδνπιεκέλν, ρξεζηκνπνίεζε 

πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αιιειεπηδξάζεηο, θάλεθε φηη είρε αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο απφ φηη ζηα ππφινηπα βίληεν. 
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10. Γελ ηα είδα φια. Μνπ άξεζε ην 1
ν
 απφ ηελ ελφηεηα «Φνβάκαη ην θηλεηφ κνπ» γηαηί έρεη πην 

πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπνζεηεκέλεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

12. Πηζηεχσ φηη φια ηα βίληεν είραλ ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζφηεξν φκσο κνπ άξεζε ην βίληεν κε 

ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα ηεο Δηξήλεο πνπ έιεγε ηη λα θάλεη ην παηδί ζην facebook φηαλ δέρεηαη 

κήλπκα απφ θάπνηνλ άγλσζην, αιιά θαη ε ηζηνξία ζηελ ελφηεηα 7. 

13. Μνπ άξεζε έλα βίληεν απφ ηελ πξψηε νκάδα, απηφ ηεο Γεσξγίαο γηαηί είρε ερνγξαθήζεη ηηο 

θσλέο παηδηψλ πνπ κηινχζαλ γηα ην cyberbullying πξάγκα πνπ ην έθαλε πνιχ ελδηαθέξνλ, αιιά 

θαη γηαηί νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζεο. 

14. ε πάξα πνιιά βίληεν είδα φηη έιεηπε ε αλαηξνθνδφηεζε κεηά ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ 

θάηη πνπ ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Τπήξρε δειαδή κηα εξψηεζε πνπ ζπλέρηδε ην βίληεν 

αλεμαξηήησο απάληεζεο. Καη απηφ δελ κνπ άξεζε. Δπίζεο ζεσξψ φηη ζε θάπνηα κεγάια βίληεν 

πνπ απνηεινχζαλ ζχλζεζε κηθξφηεξσλ δελ ππήξρε κηα ζπλνρή, ήηαλ άζρεηα κεηαμχ ηνπο θαη δελ 

ζπλδένληαλ κε θάπνηα ινγηθή ζεηξά. Ζ νκάδα κνπ πξνζπάζεζε λα ππάξρεη κηα ζπλάθεηα ζηα 

βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Θεσξψ φηη ηεο Γεσξγίαο ήηαλ έλα πνιχ θαιφ βίληεν γηαηί κπήθε 

ζηε δηαδηθαζία λα θάλεη ερνγξάθεζε, αθηέξσζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη απφ ηελ άιιε είρε κηα 

ινγηθή ζε φιε ηελ δηάξθεηα. Δπίζεο απφ ηελ ηειεπηαία νκάδα ε ηζηνξία ηεο Καηεξίλαο ήηαλ έλα 

αξθεηά θαιφ βίληεν γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Θεσξψ δειαδή φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε 

πεξίπησζε κηα ηζηνξία/ζελάξην θαη κηα ζηνρνζεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην ηη ζέιεη λα πεηχρεη. 

15. Μνπ άξεζαλ θάπνηα βίληεν. Ο θαζέλαο ην είδε απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Γηα 

παξάδεηγκα, ηνπ Σάζνπ ζεσξψ φηη είρε αξθεηά εχζηνρεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζηα ζσζηά ζεκεία 

εξσηήζεηο. 

16. Μνπ άξεζε ην βίληεν «Γέθα πξάγκαηα πνπ ζα ζε βνεζνχζαλ» επεηδή είρε εχζηνρεο 

εξσηήζεηο θαη έδηλε έμηξα πιεξνθνξίεο πρ. λνκνζεζία θαη γεληθφηεξα πεξηιάκβαλε κεγαιχηεξε 

πνηθηιία αιιειεπηδξάζεσλ. Γελ ρξεζηκνπνίεζε κφλν εξσηήζεηο, φπσο έθαλαλ νη πεξηζζφηεξνη. 

17. Έρσ δεη αξθεηά, αιιά γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ ηα είδα φια. Κάπνηα δελ κνπ άξεζαλ, κνπ 

θάλεθαλ κεγάια θαη θνπξαζηηθά. Μνπ άξεζε πνιχ ην βίληεν ηεο Γεσξγίαο γηαηί έβαιε αιεζηλά 

πξφζσπα λα κηινχλ, γεγνλφο πνπ ην έθαλε πνιχ δσληαλφ θαη γηαηί ήηαλ ζχληνκν, δελ θνχξαδε 

ην ζεαηή, αιιά θαη ηεο Αζελάο ιφγσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έβαιε. 

18. Δίδα ηα πεξηζζφηεξα. Μνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ην βίληεν ηεο Υξηζηίλαο, γηαηί είρε 

επεμεξγαζηεί πεξηζζφηεξν ην βίληεφ ηεο κε απνηέιεζκα λα είλαη πην επράξηζην θαη πξνζηηφ, θάηη 

πνπ ζα ήζεια λα θάλσ θαη εγψ αιιά δελ ηα θαηάθεξα. 

19. Ναη ηα είδα. Μνπ άξεζε ην βίληεν ηεο Γεσξγίαο γηαηί είρε αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πηζηεχσ ζα πξνβιεκάηηδαλ θαη ζα έθαλαλ ηνλ καζεηή λα ζθεθηεί. 

20. Σα πεξηζζφηεξα κνπ άξεζαλ. Πεξηζζφηεξν κνπ άξεζε ην βίληεν ηεο Γεσξγίαο γηαηί είρε 

σξαίεο αιιειεπηδξάζεηο, εχζηνρεο εξσηήζεηο ηνπνζεηεκέλεο ζην θαηάιιειν ζεκείν, ελψ θαη ην 

βίληεν ήηαλ πνιχ θαιά δνπιεκέλν. Ννκίδσ φηη κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη πάξα πνιχ ηα 

παηδηά πνπ ζα ην δνπλ. 

21. Μνπ άξεζαλ θάπνηα πνπ ήηαλ πην θαιά επεμεξγαζκέλα θαη κε πεξηζζφηεξα 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην «Αληηκεηψπηζε ηνλ θφβν» πνπ κνπ θάλεθε 

πην πξνζεγκέλν ζπγθξηηηθά κε φζα είδα. 
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22. Δίδα θάπνηα πνπ ήηαλ πνιχ θαιχηεξα απφ ην δηθφ κνπ, γηαηί πεξηιάκβαλαλ ζηνηρεία ηα 

φπνηα εγψ δελ θαηάθεξα λα βάισ. Μνπ άξεζε ηεο Γεσξγίαο, ηεο Μάξζαο γηαηί είραλ πξνζζέζεη 

εηθφλεο, κνπζηθή θαη άιια ζηνηρεία πνπ δελ μέξσ πσο ηα έβαιαλ. 

Δξώηεζε 6 

1. Δγψ ην ρξεζηκνπνηψ ήδε αιιά ζεσξψ φηη ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή δνπιεηά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ: ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία. Αλ έρεη θαλείο ηνλ ρξφλν θαη ηελ δηάζεζε λα 

αζρνιεζεί είλαη κηα επθαηξία γηα λα κπνπλ νη καζεηέο ζηε δηαδηθαζία απηή λα ζπκκεηέρνπλ, 

ηνπο αξέζεη. Γελ κπνξείο βέβαηα λα ην θάλεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιά λνκίδσ φηη έρεη πνιχ 

θαιά απνηειέζκαηα γηαηί ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ είλαη δηαξθψο ζε εγξήγνξζε θαη δελ 

αθαηξνχληαη βιέπνληαο έλα πιηθφ ην νπνίν δηαξθεί πνιιή ψξα ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θάπνηεο 

παχζεηο γηαηί είλαη αδχλαηνλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα παηδηά γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. ίγνπξα ζα κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ γηαηί φηαλ δείρλεηο έλα ζθέην βίληεν κπνξεί λα 

βαξεζεί πνιχ γξήγνξα ν καζεηήο, λα κελ πξνζέμεη πάλσ απφ ιίγα ιεπηά, ελψ κε ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν δε ζπκβαίλεη απηφ. Αθφκε θαη αλ μεθχγεη ην κπαιφ ηνπο γηα ιίγν, κφιηο 

γίλεη κηα παχζε, κηα εξψηεζε θηι ζα επαλέιζνπλ ζην βίληεν. Άιισζηε εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη 

πνιχ θαιχηεξν ην λα ζπκκεηέρεηο ζε θάηη απφ ην λα παξαθνινπζείο απιψο. 

3. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζα ήηαλ θαη πνιχ θαιχηεξν 

απφ ην θαλνληθφ κάζεκα φρη κφλν γηα κηα γεληθή  έλλνηα φπσο απηή ηνπ cyberbullying πνπ 

θάλακε εκείο, αιιά θαη γηα άιιεο πνπ αθνξνχλ καζήκαηα φπσο ε θπζηθή ή ηα καζεκαηηθά. 

Δίρα παξαθνινπζήζεη κάιηζηα θαη έλα βίληεν πνπ αθνξνχζε ηε ζεξκφηεηα πνπ ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ γηαηί νη πξσηαγσληζηέο ήηαλ ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ θηλεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

4. Θα ήηαλ πνιχ σξαία ηδέα. 

5. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζηελ ηάμε γηαηί έρεη κεγάιε αμία. Κηλεί ην ελδηαθέξνλ ην παηδηψλ, 

ηνπο βάδεη ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ, λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα απνθηήζνπλ 

ελζπλαίζζεζε. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα σο αθφξκεζε πξηλ ηε δηδαζθαιία. 

6. Πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Πηζηεχσ φηη 

δεκηνπξγεί κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην καζεηή, ελψ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ίζσο θαη έλα κέζν 

αμηνιφγεζεο, αληί δειαδή γηα έλα γξαπηφ ηεζη, πνιχ πην επράξηζην γηα ηνλ καζεηή. 

7. Θα κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά καζήκαηα είηε σο κέζν 

δηδαζθαιίαο είηε σο κέζν αμηνιφγεζεο. 

8. Ναη θπζηθά. Πξψηα απ φια ην βίληεν πάληα είλαη έλα δπλαηφ κέζν ιφγσ ηεο θηλνχκελεο 

εηθφλαο. Με ηελ εηζαγσγή θαη ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ απηφ βνεζάεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν λα εμαζθαιηζηεί ε εκπινθή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο βίληεν. 

9. Ννκίδσ φηη ρξεηάδεηαη πάξα πνιχ θφπνο θαη ρξφλνο, αιιά θαη γλψζε απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

γηα λα ην θάλεη φιν απηφ, νπφηε δελ μέξσ αλ είλαη εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε. Γελ 

μέξσ θαηά πφζν ζα κπνξνχζα λα αθηεξψζσ ηφζν πνιχ ρξφλν. Ίζσο αλ ήκνπλ πην εμνηθεησκέλε 

κε ην εξγαιείν θαη ην είρα θαηαλνήζεη θαιχηεξα λα ην έθαλα. 
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10. Πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα έρεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Καηαξρήλ είλαη απφ κφλν ηνπο σο βίληεν ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν φκσο ιφγσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θεληξίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα καζαίλνπλ επθνιφηεξα θαη πην επράξηζηα. 

11. Ναη γηαηί φρη. Δίλαη θάηη θαηλνηφκν- δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαληάδνκαη πνιινί δάζθαινη- 

πνπ ζα κπνξνχζε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αιιά φρη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηαηί 

δελ είλαη πνιχ εχρξεζην εξγαιείν. Απαηηεί αξθεηφ ρξφλν γηα λα εμνηθεησζείο θαη λα 

δεκηνπξγήζεηο αμηφινγα βίληεν. 

12. Πηζηεχσ φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεί λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο (π.ρ. 

έλαο ππνινγηζηήο αλά άηνκν ή αλά δχν άηνκν). Πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, φπσο ην 

γεγνλφο φηη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα ζπκκεηέρεη πξάγκα 

πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ηνλ πξνβιεκαηίδεη, ηνλ αλαγθάδεη λα ζθεθηεί. 

13. Γεληθά ζεσξψ φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ βέβαηα κηα ηάμε είρε ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο είρε ηε δηάζεζε λα αζρνιεζεί κε απηφ θαη λα 

αθηεξψζεη ρξφλν, γηαηί πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία απφ φηη θαηάιαβα θαη 

εγψ. Θέιεη δειαδή αξθεηφ ρξφλν φρη ηφζν γηα λα ην θαηαζθεπάζεηο αιιά γηα λα ην ζρεδηάζεηο, 

λα πξνζζέζεηο ηηο θαηάιιειεο αιιειεπηδξάζεηο ζηα ζεκεία εθείλα πνπ ζέιεηο λα ηνλίζεηο, λα 

δεκηνπξγήζεηο ή λα βξεηο ην βίληεν ζην δηαδίθηπν θηι. Δμαξηάηαη, επνκέλσο, απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ αλ ζέιεη λα αθηεξψζεη ρξφλν γηα λα ην αμηνπνηήζεη σο εξγαιείν, αιιά εγψ ζα ην 

δνθίκαδα κνπ άξεζε. 

14. Δγψ σο εθπαηδεπηηθφο αθνινπζψ ηέηνηεο ινγηθέο, έρσ θάλεη δηάθνξα βίληεν είηε 

αιιειεπηδξαζηηθά είηε γξακκηθά θαηά θαηξνχο ζην δηθφ κνπ γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά ζηε 

ινγηθή πάληα ηεο αθφξκεζεο ή ηνπ αλαζηνραζκνχ. Γελ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη έηζη 

νινθιεξσκέλα φπσο πξνηείλεη απηή ε πιαηθφξκα, ζηελ νπνία κπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο 

βίληεν, ειεθηξνληθά βηβιία, εξσηεκαηνιφγηα θα. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ εκπιέθεη ηνλ καζεηή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Σν κφλν πξφβιεκα ζεσξψ φηη είλαη αλ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο 

γηα λα ππνζηεξηρζεί θάηη ηέηνην κέζα ζηελ ηάμε, αλ ζθεθηείο κάιηζηα φηη ππάξρνπλ νπθ νιίγνη 

δηεπζπληέο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ χπαξμε ζχλδεζεο ή ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε. 

15. Ναη ζίγνπξα ζα κπνξνχζε. Θεσξψ φηη είλαη έλαο πνιχ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο. Χο θαζεγήηξηα καζεκαηηθψλ κάιηζηα έρσ βξεη θάπνηεο ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα βίληεν κε εξσηήζεηο ην νπνίν αλάινγα κε ηελ 

απάληεζε ηνπ καζεηή δίλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε (πρ. Ξαλαζθέςνπ ην!) ή  ζπλερίδεη 

φηαλ ν καζεηήο έρεη απαληήζεη ζσζηά, θαη ηα έρσ πξνβάιεη ζε καζεηέο κνπ κέζσ ηνπ tablet, 

πξάγκα πνπ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί. Δίλαη θάηη ζαλ παηρλίδη θαη μεθεχγεη απφ ην 

απζηεξφ πιαίζην ελφο αληηθεηκέλνπ φπσο ηα καζεκαηηθά. 

16. Ναη ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα αλ ππήξρε ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο.  

17. Ναη ζα κπνξνχζε έρσ αθνχζεη θηφιαο εθπαηδεπηηθνχο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Δθείλν πνπ κνπ 

αξέζεη είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζέηεη εξσηήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ βίληεν πνπ θάλνπλ ην καζεηή λα ζθέθηεηαη θαη λα είλαη δηαξθψο ζε εγξήγνξζε. Θεσξψ 

φκσο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ην ζηήζεηο εηδηθά αλ δελ ζέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο έηνηκν 

βίληεν, αιιά λα ην δεκηνπξγήζεηο κφλνο ζνπ. Δθηφο απφ ρξφλν απαηηεί θαη πνιιή ζθέςε, θξχβεη 
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κε άιια ιφγηα πνιιή δνπιεηά απφ πιεπξάο δαζθάινπ ψζηε λα θηηάμεηο κηα νινθιεξσκέλε 

καζεζηαθή αθνινπζία, φπνηε είλαη δχζθνιν λα ην εληάμεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο. 

18. ίγνπξα είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ ηάμε. Βέβαηα ζέιεη αξθεηφ ρξφλν απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα κηα ηέηνηα δηδαζθαιία, αιιά πηζηεχσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν γηαηί κπνξεί λα 

ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ πξάγκα πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ζε θάζε δηδαζθαιία. Άιισζηε ηα παηδηά 

θνπξάδνληαη απφ ηε ζπλερή ζεσξία θαη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ελψ απηφ είλαη θάηη πην 

επράξηζην. 

19. Ννκίδσ πσο λαη γηαηί ζεσξψ φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε αλ γηα 

παξάδεηγκα ηα παηδηά ην βιέπνπλ ζε νκάδεο. Χο θπζηθφο ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα σο κέζν 

δηεξεχλεζεο γηαηί ε απάληεζε δελ δίλεηαη απεπζείαο, αιιά κπνξεί λα δψζεη ζηνλ καζεηή ηε 

δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί πξψηα θαη λα πξνβιέςεη ηη ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ελφο πεηξάκαηνο γηα 

παξάδεηγκα, ψζηε λα αλαθαιχςεη απφ κφλνο ηνπο ηε γλψζε. Εσληαλεχεη ηε δηδαζθαιία, 

απμάλεη ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο θαη πξνζνρήο ησλ καζεηψλ, ελζνπζηάδεη ηνπο καζεηέο, 

λνκίδσ ζα δεκηνπξγήζεη έλα σξαίν θιίκα κέζα ζηελ ηάμε. Βγάδνπλ απφ κφλνη ηνπο 

ζπκπεξάζκαηα, θαζνξίδνπλ ην ξπζκφ ηνπ βίληεν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

20. Χο εξγαιείν ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ήηαλ θάηη θαηλνχξην πνπ κνπ άξεζε πάξα πνιχ, 

απιά ζεσξψ φηη ζέιεη πνιχ ρξφλν γηα λα θηηάμεηο έλα ηέηνηνπ είδνπο βίληεν, ην νπνίν λα κπνξεί 

λα ζηαζεί κέζα ζηελ ηάμε. Ννκίδσ βέβαηα πσο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζνπ ιχλεη ηα ρέξηα. Αλ 

έρεηο δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην βίληεν κπνξείο λα ην πξνβάιεηο ζηνπο καζεηέο θαη έπεηηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεηο κηα ζπδήηεζε. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν κάζεκα. Θα ην δνθίκαδα ζίγνπξα 

κέζα ζηελ ηάμε γηα λα δσ ηα απνηειέζκαηα. 

21. Ναη ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα γηαηί πηζηεχσ φηη ζα ηξαβνχζε πνιχ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, 

αιιά ζα ήζεια αξθεηφ ρξφλν είλαη ε αιήζεηα γηα λα ην θαηαζθεπάζσ, πξάγκα πνπ ζεσξψ φηη 

είλαη θαη ην κεηνλέθηεκα ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. 

22. Πηζηεχσ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ. Βέβαηα δελ 

μέξσ αλ εγψ ζα κπνξνχζα λα ην θαηαζθεπάζσ. Θέιεη ίζσο πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε γηα λα 

εμνηθεησζψ κε ηελ πιαηθφξκα θαη λα κπνξέζσ λα δεκηνπξγήζσ έλα αμηφινγν βίληεν. 

Δξώηεζε 7 

1. Καηαξρήλ λνκίδσ φηη κε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν κπνξείο λα ηνλίζεηο ηα ζεκεία πνπ 

επηζπκείο παξεκβάιινληαο δηάθνξα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν γίλνληαη παχζεηο θαη ηίζεληαη εξσηήζεηο νπφηε ηα παηδηά ζπγθξαηνχλ 

ζίγνπξα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Βέβαηα έρεη θαη ην κεηνλέθηεκα φηη ράλεηαη ρξφλνο θαζψο 

έλα αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ησλ 20 ιεπηψλ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ παξαπάλσ, ελψ έλα 

γξακκηθφ βίληεν ησλ 10 ιεπηψλ δηαξθεί 10 ιεπηά θαη κεηά κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε κέζα ζηελ 

ηάμε αιιά απηή ε ζπδήηεζε δελ ζα έρεη φια εθείλα ηα ζεκεία πνπ εζχ ζέιεηο λα επηζεκάλεηο 

γηαηί κπνξεί ηα παηδηά λα κελ έρνπλ πξνζέμεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ βίληεν, κπνξεί λα 

ράδεπαλ ή λα ππήξρε θαζαξία, ελψ αιιηψο κπνξείο λα θαηεπζχλεηο ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή 

φπνηε ζεσξψ φηη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν είλαη ζαθψο θαιχηεξν απφ ην γξακκηθφ. 

2. ίγνπξα γηαηί φηαλ ζπκκεηέρεηο ζε θάηη ην θαηαλνείο πνιχ θαιχηεξα απφ ην λα είζαη απιά 

ζεαηήο ηνπ. 
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3. Δίλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ γηαηί βίληεν παξαθνινπζνχκε θαζεκεξηλά θαη ζην ζπίηη καο, αιιά ην 

λα ληψζεηο  φηη δελ είζαη απιψο ζεαηήο, αιιά ζπκκεηέρεηο θη εζχ ζην βίληεν θαη αθφκε κπνξείο 

λα θαζνξίζεηο θαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ πνξεία είλαη απηφ πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν. Οπζηαζηηθά 

ηα παηδηά καζαίλνπλ ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ. 

4. Σν θαιφ κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο είλαη φηη ην βίληεν κπνξεί λα εμειηρζεί αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπ καζεηή ελψ ην γξακκηθφ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηέινο. Αθφκε, ην γεγνλφο φηη ν 

καζεηήο κπνξεί λα πάξεη θάπνηα αλαηξνθνδφηεζε αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζεη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

5. Σνπ θηλεί πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ, πξάγκα ην νπνίν ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί είλαη 

πνιχ εχθνιν γηα έλα παηδί λα βαξεζεί θαη λα αθαηξεζεί απφ ην κάζεκα, ελψ έηζη είλαη δηαξθψο 

ζε εγξήγνξζε. Παξάιιεια, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηνλίζεη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ψζηε λα θαηεπζχλεη εθεί πνπ ζέιεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. 

6. Απηφ πνπ ζεσξψ φηη αιιάδεη είλαη φηη επεηδή ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

θξαηάεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ν νπνίνο είλαη δηαξθψο  ζε εγξήγνξζε γηα λα 

απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο. 

7. Δίλαη πνιχ πην ελδηαθέξνλ απφ έλα γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν, παξαθηλεί ηνπο καζεηέο 

πεξηζζφηεξν, ηνπο θξαηά ζε εγξήγνξζε, εληζρχεη ηελ πξνζνρή ηνπο. Σν γξακκηθφ βίληεν είλαη 

πνιιέο θνξέο θνπξαζηηθφ γηα ηα παηδηά, αθνχ κεηά απφ ιίγν κπνξεί λα βαξεζνχλ θαη λα 

ζηακαηήζνπλ λα πξνζέρνπλ. 

8. αθέζηαηα γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα πάεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηνλ ξπζκφ, λα 

πξνζαξκφζεη δειαδή ην βίληεν ζηηο δηθέο ηνπ καζεζηαθέο αλάγθεο. Απηφ πνπ αιιάδεη επίζεο 

είλαη ε δπλαηφηεηα εκπινθήο πνπ πξνζθέξεη ζε αληίζεζε κε ην γξακκηθφ βίληεν, ζην νπνίν είλαη 

παζεηηθφο δέθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

9. Αιιάδεη πηζηεχσ. Μπνξεί λα εθθξαζηεί πνιχ πεξηζζφηεξν,. Σν γξακκηθφ βίληεν είλαη πνιχ 

πην ζηαηηθφ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε απηφ ην παηδί πνπ ην παξαθνινπζεί, ελψ εδψ κπνξεί 

λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, λα πάξεη θάπνηα κελχκαηα, ληψζεη δειαδή φηη ζπκκεηέρεη ζηελ φιε 

δηαδηθαζία θαη φρη φηη είλαη απ έμσ θαη απιά παξαηεξεί. 

10. Γελ αθήλεη ην παηδί λα απνζπαζηεί  πξνζνρή ηνπ αξθεί λα κελ θνπξάδεη κε ηηο ζπλερείο 

αιιειεπηδξάζεηο, αλαγθάδεη ην παηδί λα αλαδεηήζεη ηε γλψζε, δελ ηελ παξέρεη έηνηκε. 

11. Ννκίδσ φηη ην παηδί ληψζεη φηη ζπκκεηέρεη ζην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν πξάγκα πνπ ζα 

θεληξίζεη ζίγνπξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ. ρη φηη ην γξακκηθφ βίληεν δελ έρεη λα πξνζθέξεη 

πξάγκαηα, αιιά ην αιιειεπηδξαζηηθφ βάδεη ζην παηρλίδη θαη ηνλ καζεηή. Απηή είλαη γηα κέλα ε 

εηδνπνηφο δηαθνξά. 

12. Ναη γηαηί αλ δελ ππήξραλ ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία ζα έπξεπε θαηά ηε γλψκε κνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο λα παίδεη απηφλ ηνλ ξφιν: λα ζηακαηάεη ην βίληεν, λα ξσηάεη ηνπο καζεηέο, λα 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε. Βέβαηα ην πηζαλφηεξν είλαη φηη φιν απηφ ζα γηλφηαλ κεηά ην ηέινο 

ηνπ βίληεν, ελψ έηζη ζε θάζε ζεκείν ηνπ βίληεν πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη αμίδεη γηα παξάδεηγκα 

λα ην πξνζέμεη ν καζεηήο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πξνζηεζεί κηα εξψηεζε. Γηαθνξεηηθά 

κπνξεί λα πξνζπεξάζεη αξθεηά θνκκάηηα ηνπ βίληεν φηαλ πηα ζην ηέινο ηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. 
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13. Θεσξψ φηη είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ γηαηί θξαηά ηνπο καζεηέο ζε εγξήγνξζε, ηνπο 

σζεί λα πξνζέμνπλ πεξηζζφηεξν θαη λα κελ ράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν, ελψ ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ ηνπο βνεζά λα αληηιεθζνχλ θάπνηα πξάγκαηα θαιχηεξα. 

14. Ννκίδσ φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθφ γηαηί έλα γξακκηθφ βίληεν κεηά απφ θάπνηα ιεπηά 

είλαη θνπξαζηηθφ θαη απηφ ην θαηαιαβαίλνπκε θαη εκείο γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηα βίληεν πνπ 

δελ πεξηείραλ αξθεηέο αιιειεπηδξάζεηο δελ ηα έβιεπεο νιφθιεξα γηαηί πνιχ γξήγνξα 

βαξηφζνπλ. Άξα πξνθαλψο ην γεγνλφο φηη είλαη αιιειεπηδξαζηηθφ είλαη ζίγνπξα πξνο ζεηηθή 

θαηεχζπλζε, ζε παξαθηλεί λα ην δεηο νιφθιεξν. 

15. Πηζηεχσ φηη ζην γξακκηθφ βίληεν δελ ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ, πνπ απνηειεί ηελ 

νπζία ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ βίληεν. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα γξακκηθφ βίληεν ππήξρε κηα 

εξψηεζε ν καζεηήο δελ ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη θαη λα ιάβεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε. 

Μπνξεί λα ηελ πξνζπεξλνχζε ρσξίο λα ηελ ζθεθηεί θαλ. Μπαίλεη ινηπφλ ζην αιιειεπηδξαζηηθφ 

βίληεν ν καζεηήο ζε κηα δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ. 

16. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ην 

παηδί π.ρ. κε δείθηεο ψζηε λα εζηηάζεη εθεί πνπ πξέπεη, ελψ παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

παηδί λα ζπκκεηέρεη. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ ην ζεκαληηθφηεξν θαη ην 

δεηνχκελν θάζε δηδαζθαιίαο. 

17. Θεσξψ φηη νη αιιειεπηδξάζεηο βνεζνχλ ψζηε λα δψζεη ν καζεηήο πξνζνρή ζηα ζεκεία πνπ 

επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνλίζεη. Θα πξέπεη φκσο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζσζηά ζεκεία ψζηε 

λα έρνπλ θάπνην λφεκα θαη λα κελ θνπξάδεη ην βίληεν. 

18. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην παηδί ζπκκεηέρεη θαη απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, 

πξνβιεκαηίδεηαη, κπαίλεη κέζα ζην βίληεν θαη θαη’ επέθηαζε ζην κάζεκα,  ελψ ζε έλα 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ βίληεν ζα ην δεη κελ, αιιά είλαη πηζαλφ λα κελ πξνζέμεη ή λα 

πξνζπεξάζεη αξθεηά ζεκεία. 

19. Ννκίδσ φηη ππεξηεξεί ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. Δίλαη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη κάιινλ πεξηζζφηεξν βνεζφο-ζπληνληζηήο, ψζηε νη καζεηέο 

λα αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε γλψζε. 

20. ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν ν καζεηήο ζπκκεηέρεη, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ. ε έλα 

γξακκηθνχ ηχπνπ βίληεν, ην παηδί κπνξεί λα κελ ην παξαθνινπζεί θαλ, απιά λα ζηέθεηαη 

κπξνζηά ζηελ νζφλε θαη λα ζθέθηεηαη άιια πξάγκαηα, ελψ ζην αιιειεπηδξαζηηθφ 

παξαθνινπζεί, ζπκκεηέρεη θαη θαη’ επέθηαζε θαηαλνεί απηφ πνπ βιέπεη ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ. 

21. Σν ζεσξψ πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ γηαηί πξνζεγγίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ πνιχ θαιχηεξα απηφ πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη. 

22. Ναη γηαηί ην γξακκηθφ βίληεν αθφκε θαη αλ αθνινπζεί ζπδήηεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζε 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ή λα δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ελψ έλα 

αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά, αθφκε θαη 

απηά πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο, δελ ζα είραλ θσλή κέζα ζηελ ηάμε. 

Δξώηεζε 8 
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1. ε πάξα πνιιά ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, εγψ δηδάζθσ πιεξνθνξηθή. Πέξα φκσο απφ ηελ 

πιεξνθνξηθή ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ζε κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή πνπ ζα πεγαίλακε γηα λα 

δψζσ ζηνπο καζεηέο θάπνηα ζηνηρεία γηα ην κνπζείν πνπ ζα επηζθεπηφκαζηαλ, βιέπακε δειαδή 

πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζείν θαη ζηακαηνχζε ην βίληεν, ππήξραλ θάπνηεο εξσηήζεηο, έηζη ψζηε 

ηα παηδία λα παλ ελεκεξσκέλα θαη λνκίδσ φηη ηνπο άξεζε πάξα πνιχ. ην ηκήκα κάιηζηα πνπ 

είρα θάλεη απηφ θαη ζην ηκήκα πνπ δελ ην θάλακε γηαηί ράζεθε κηα δηδαθηηθή ψξα θάλεθε φηη ηα 

παηδηά πνπ είραλ δεη ην βίληεν ήηαλ πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλα θαη ζπκκεηείραλ ζηελ επίζθεςε 

κε πεξηζζφηεξε δηάζεζε απφ ηα παηδηά πνπ δελ είραλ δεη ην βίληεν. 

2. Σν πξψην πξάγκα πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, αιιά πηζηεχσ φηη 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. 

3. Γηα παξάδεηγκα, εγψ επεηδή είκαη γεσπφλνο ζα κπνξνχζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ ζηνλ ηνκέα 

κνπ ζηελ ηάμε ζηελ ελφηεηα αλαγλψξηζε θπηψλ. 

5. Θεσξψ φηη είλαη θαιφ γηα αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, αιιά 

θαη ζε πην ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο πνπ 

δπζθνιεχνληαη ηα παηδηά (πρ. θιάζκαηα) θαη λα ζηακαηάεη ην βίληεν θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηα παηδηά λα ζθεθηνχλ, λα απαληήζνπλ θαη λα πάξνπλ αλαηξνθνδφηεζε. 

6. Γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπέιηθηεο δψλεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

έλα project γηα ηε Γιψζζα ή ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή αγσγή ή αθφκε θαη ζηα Μαζεκαηηθά. 

9. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζηε Φπζηθή, φπσο πρ ην βίληεν κε ηε ζεξκφηεηα πνπ είδακε, αιιά 

κφλν αλ ην έπαηξλα έηνηκν έηζη φπσο είλαη θαη ην πξφβαιια ζηα παηδηά. Γελ λνκίδσ φηη ζα 

κπνξνχζα λα ην θηηάμσ εγψ. 

11. ηελ ηζηνξία, γηα παξάδεηγκα, ζα έθαλα έλα βίληεν ζην κάζεκα ηεο εκέξαο ην νπνίν ζα 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη εξσηήζεηο πνπ ζα ζπλέδεαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα κε πξνεγνχκελα καζήκαηα, αιιά θαη εηθφλεο ή ηζηνζειίδεο πνπ ζα κπνξνχζε ν καζεηήο 

λα αλαθαιχςεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζε έλα ηζηνξηθφ ζέκα. 

13. Ίζσο ζε έλα παξφκνην θνηλσληθφ ζέκα φπσο ην cyberbullying κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε 

θαη εκείο, αιιά θαη γηα ηε δηδαζθαιία άιισλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηα καζεκαηηθά π.ρ. γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θιαζκάησλ. 

16. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο σο κέζν δηδαζθαιίαο γηα λα αλαθαιχςνπλ 

ηα παηδηά απφ κφλα ηνπο ηε γλψζε αληί γηα έλα παξαδνζηαθφ κάζεκα. 

17. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζα ήζεια νη καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο ή λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε θάπνην ζέκα. ρη ηφζν γηα λα κάζνπλ θάηη κέζα απφ ην 

βίληεν φζν ψζηε λα ζθεθηνχλ θάηη παξαπάλσ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ 

πξσηαγσληζηή. 

18. Δγψ εξγάδνκαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζεσξψ φηη ζα κπνξνχζα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζσ ζην δηθφ κνπ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα ζην κάζεκα Σερλνινγία 

δνκηθψλ πιηθψλ, αιιά πηζηεχσ φηη ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αξθεί λα ην πξνζαξκφζνπκε θαηάιιεια. 

20. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα θπξίσο γηα λα αιιάμσ ηε ζηάζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. 

Πνιιέο θνξέο γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά βξίζθνπλ αθνξκέο γηα λα καιψζνπλ κεηαμχ ηνπο ή λα 
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αζθήζνπλ βία. Έρνληαο ζηα ρέξηα έλα ηέηνην εξγαιείν θαη πξνβάιινληάο ην ζηα παηδηά κπνξείο 

λα αιιάμεηο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή θνπβέληα ζηελ ηάμε. 

22. ε πάξα πνιιά καζήκαηα. Θα κπνξνχζε λα είλαη έλα βίληεν ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ην 

νπνίν ζεσξψ φηη πξνζθέξεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο βίληεν. Θα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθφξκεζε 

γηα κηα ελφηεηα ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε ηελ παξνχζα ελφηεηα. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα εθκαηεχζεη 

πξάγκαηα απφ ηνπο καζεηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο αηηίεο ελφο γεγνλφηνο, αληί λα ηηο δψζεη 

έηνηκεο ν εθπαηδεπηηθφο. 

Δξώηεζε 9 

1. Δγψ ζεσξψ ζεκαληηθέο ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ρσξίο απαξαίηεηα λα ππάξρεη κηα 

κφλν ζσζηή απάληεζε, ψζηε ηα παηδηά λα εμαζθήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα 

αλαθαιχςνπλ κηθξέο δηαθνξέο. Μεηά ελλνείηαη φηη κηα επηπιένλ παξαπνκπή ζε κηα ηζηνζειίδα 

απφ φπνπ κπνξείο λα πάξεηο έμηξα πιεξνθνξίεο ή ζε έλα βίληεν αξθεί λα κελ είλαη κεγάιν ζε 

δηάξθεηα, κπνξνχλ λα δψζνπλ πνιιά ζηνλ καζεηή. 

2. Ννκίδσ νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πάλσ ζην βίληεν πνπ βιέπεηο ή εξσηήζεηο γηα ην ηη 

θαληάδεηαη ν καζεηήο φηη ζα ζπκβεί κεηά. Έηζη κπνξείο λα εμεηάζεηο ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ηελ θαηαλφεζε, λα ελεξγνπνηήζεηο ηε θαληαζία ηνπο. 

3. εκαληηθφηεξεο ζεσξψ ηηο εξσηήζεηο γηαηί είλαη νη πην εχρξεζηεο απφ φιεο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο, αιιά θαη γηαηί δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζθεθηεί θαη λα επηιέμεη 

κηα απάληεζε, θαζψο θαη λα ιάβεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε. Δμίζνπ ζεκαληηθέο ζεσξψ 

θαη ηηο εηηθέηεο πνπ επεμεγνχλ θάπνην ζεκείν ηνπ βίληεν ή παξέρνπλ θάπνηεο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. 

4. Πεξηζζφηεξν κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο πξνβιέπεη ηη ζα γίλεη ζηε 

ζπλέρεηα ή βνεζά ηνλ πξσηαγσληζηή λα πάξεη κηα απφθαζε. 

5. Δπεηδή ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη αιιειεπηδξάζεσλ, απφ ην λα πξνζζέζεηο κηα 

εηθφλα ή έλα θείκελν ζην βίληεν κέρξη εξσηήζεηο, ζεσξψ φηη ην θαζέλα ζηνηρείν έρεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ, πνπ εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θάζε θνξά. 

6. Ννκίδσ νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή ζσζηνχ ιάζνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Δπίζεο 

νη νπηηθνί δείθηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ηνπ καζεηή. Γελ κπνξψ λα μερσξίζσ 

θάπνηνλ γηαηί εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην ζθνπφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

7. Πην πνιχ κνπ άξεζαλ ηα αιιειεπηδξαζηηθά θνπκπηά γηαηί κπνξνχλ λα ζε νδεγήζνπλ ζε έλα 

άιιν πεξηβάιινλ εθηφο ηνπ βίληεν, αιιά θαη ηα θεηκελάθηα πνπ κπνξέζεηο λα πξνζζέζεηο γηα λα 

ηνλίζεηο θάπνην δήηεκα. 

8. Ννκίδσ φηη πην ζεκαληηθά είλαη ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

εξσηήζεηο αλαζηνραζκνχ, βάδνπλ δειαδή ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε θάπνην 

δήηεκα. Δπίζεο ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ εμεηάδνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ 

καζεηή (π.ρ. εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο) ή αθφκε θαη εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ ηε γλψκε ησλ 

καζεηψλ θαη απνηεινχλ κηα κνξθή δεκνζθφπεζεο, έηζη ψζηε λα θαηαγξαθεί ε ηάζε. 
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9. Ννκίδσ φηη νη εξσηήζεηο είλαη πην ζεκαληηθέο απ φια ηα άιια ζηνηρεία γηαηί βάδνπλ ην παηδί 

ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί θαη απαληήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα ιάβεη έλα κήλπκα ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. 

10. Ννκίδσ φηη νη εξσηήζεηο είλαη νη πην ζεκαληηθέο, αλ θαη δελ αμηνπνίεζα φιεο ηη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην αιιειεπηδξαζηηθφ βίληεν. 

11. εκαληηθφηεξα ζεσξψ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηχπνπ δεκνζθφπεζε γηαηί κπνξείο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα ζθηαγξαθήζεηο έκκεζα ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ε 

πξνζζήθε ζπλδέζκσλ είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα γηαηί κπνξεί ν καζεηήο λα αλαηξέμεη ζε απηέο 

θαη λα ελεκεξσζεί πεξαηηέξσ πάλσ ζην ζέκα ηνπ καζήκαηνο. 

12. Σηο εξσηήζεηο πην πνιχ γηαηί αλαγθάδνπλ ην παηδί λα ζθεθηεί θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

βίληεν φπσο θαη ηα ζεκεηψκαηα ηνπ ηχπνπ πξφζεμε απηφ/δέο ηη αθνινπζεί, πνπ αλαγθάδνπλ ηνλ 

καζεηή λα πξνζέμεη αθφκε θαη αλ έρεη αθαηξεζεί γηα ιίγν. 

13. Πην ζεκαληηθέο ζεσξψ ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή ζσζηνχ/ιάζνπο γηαηί 

αμηνινγνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ. Βέβαηα θαη ε εηζαγσγή βίληεν είλαη έλα ζηνηρείν πνπ 

κνπ άξεζε. 

14. Γε ζα επέιεγα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλα γηαηί αλ ρξεζηκνπνηήζεηο κφλν έλα απφ απηά έρσ ηελ 

αίζζεζε φηη ην βίληεν ζα γίλεη κνλφηνλν θαη ζα θνπξάζεη ηνλ καζεηή. Δίλαη επνκέλσο 

ζεκαληηθφ λα ελζσκαηψζεηο πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πάληα βέβαηα κε έλα κέηξν θαη 

αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ έρεηο ζέζεη. 

15. Μνπ αξέζνπλ θπξίσο νη εξσηήζεηο ζσζηνχ ή ιάζνπο θαη νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

Θεσξψ δειαδή φηη έλαο ηίηινο ή έλα θείκελν κπνξεί λα κελ πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

καζεηή φζν κηα εξψηεζε ηελ νπνία πξέπεη λα ζθεθηεί θαη λα απαληήζεη. 

16. Σηο εξσηήζεηο πην πνιχ γηαηί επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. 

17. Πξψηα απφ  φια κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο ηχπνπ δεκνζθφπεζεο γηαηί κπνξείο λα πάξεηο ηελ 

γλψκε ησλ καζεηψλ, νη αλνηθηέο εξσηήζεηο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ην καζεηή θαη ηνλ βάδνπλ ζε 

κηα δηαδηθαζία ζθέςεο, θαζψο θαη ηα πιαίζηα πνπ ππνγξακκίδνπλ θάπνην ζεκείν πάλσ ζην 

βίληεν ην νπνίν πξέπεη λα πξνζέμεη ν καζεηήο. 

18. Ζ αιήζεηα είλαη φηη εγψ δελ ελζσκάησζα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απφ απηνχο πνπ 

πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα. Θα ήζεια λα δσ έλα βίληεν πνπ λα πεξηέρεη πην πνιιέο 

αιιειεπηδξάζεηο. Πην ζεκαληηθέο κνπ θαίλνληαη νη εξσηήζεηο γηαηί είλαη ίζσο πην εχρξεζηεο. 

19. Ννκίδσ φηη νη εξσηήζεηο είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο εηηθέηεο γηα παξάδεηγκα, γηαηί βάδνπλ 

ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα απαληήζνπλ θαη φρη απιά λα δηαβάζνπλ θάηη. Δθείλν πνπ κνπ 

αξέζεη είλαη φηη νη καζεηέο ζθέθηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ, 

θαζψο επίζεο φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ απεπζείαο αλαηξνθνδφηεζε ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή. 

20. Ίζσο νη ππφηηηινη γηαηί κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ εηθφλα ην ηη βιέπνπλ ηα 

παηδηά, ζίγνπξα νη εξσηήζεηο γηαηί απμάλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ. Απηά ζεσξψ ηα 

πην ζεκαληηθά. 
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21. Μνπ άξεζαλ πεξηζζφηεξν νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ε δπλαηφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ππάξρεη. 

22. Μνπ άξεζαλ πνιχ νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε επηινγή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο κπνξεί λα ζε παξαπέκςεη θάπνπ αιινχ. Γελ μέξσ αλ ην έθαλε 

θάπνηνο ζην βίληεν ηνπ, αιιά ην βξίζθσ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ζα ήζεια λα ην βάισ ζην 

βίληεφ κνπ. 

Δξώηεζε 10 

1. Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζα ήηαλ λα απνθαζίζσ πνηεο εξσηήζεηο ζα βάισ ζην βίληεφ κνπ. 

Γηα κέλα ζα ήηαλ θαιφ λα έρεηο ζπδεηήζεη πξψηα κε ηα παηδηά πάλσ ζην ζέκα θαη έπεηηα λα 

βάιεηο αιιειεπηδξάζεηο. Ζ δπζθνιία δειαδή έγθεηηαη ζην λα επηιέμεηο ηα θνκβηθά ζεκεία ζηα 

νπνία ζα κπνπλ ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα ελεξγνπνηεζνχλ θαζψο 

θαη ηνλ ηχπν ηεο εξψηεζεο πνπ είλαη θαηάιιεινο θάζε θνξά. Δπίζεο, ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα 

έρεηο κειεηήζεη πνιχ πξνζεθηηθά ην βίληεν εηδηθά φηαλ δελ ην έρεηο θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο, πξηλ 

πξνρσξήζεηο ζηελ εηζαγσγή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. ηα ηερληθά δεηήκαηα δελ είρα θάπνηα 

δπζθνιία. 

2. Ζ ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία ήηαλ ζε ηερληθφ επίπεδν θαζψο δελ είκαη πνιχ εμνηθεησκέλε κε 

ηελ ηερλνινγία. Καηά ηα άιια δελ δπζθνιεχηεθα ζε θάηη ίζσο γηαηί είρα έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη πνπ δελ άθελε πνιιά πεξηζψξηα γη απηφ θαη είρα εμαξρήο ζην κπαιφ κνπ ηη ήζεια λα 

θάλσ. 

3. Πην πνιιέο δπζθνιίεο ζπλάληεζα ζην ηερληθφ θνκκάηη ψζηε λα πξνζζέζσ ην 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ήζεια. Απφ θεη θαη πέξα δε δπζθνιεχηεθα 

εθηφο απφ ηελ αξρή κέρξη λα επηιέμσ ηα ζεκεία πνπ ήζεια λα ηνλίζσ. 

4. Γελ αληηκεηψπηζα θάπνηα δπζθνιία. Μνπ άξεζε πνπ γλψξηζα κηα θαηλνχξηα πιαηθφξκα. 

5. Ίζσο φηη δελ κπνξνχζα λα νινθιεξψζσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο βάδνληαο αλαηξνθνδφηεζε ζε 

θάζε εξψηεζε. Γελ είρα θάπνην άιιν πξφβιεκα ηερληθφ, ε πιαηθφξκα κνπ θάλεθε αξθεηά 

εχρξεζηε. 

6. Ζ ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζα ήηαλ ε επηινγή ησλ ζεκείσλ φπνπ ζα 

ηνπνζεηνχζα ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Πρ ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βίληεν ήηαλ λα παξαθηλήζεη 

έλα παηδί πνπ πθίζηαηαη cyberbullying λα αληηδξάζεη θαη λα κηιήζεη ζε θάπνηνλ κέζα απφ ηελ 

ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ πξσηαγσληζηή. πνηε πξνζπάζεζα λα ηνπνζεηήζσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηα 

ζεκεία ζηα νπνία ζα κπνξνχζε ν καζεηήο λα ληψζεη ελζπλαίζζεζε θαη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ 

πξσηαγσληζηή. 

7. Οη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζα ήηαλ ηερληθέο κέρξη λα εμνηθεησζψ κε ηελ 

πιαηθφξκα. 

8. Σν βαζηθφ πξφβιεκα κνπ ήηαλ ηερληθφ. Καηά ηα αιιά δε ζπλάληεζα θάπνηα δπζθνιία.  

9. Πεξηζζφηεξν δπζθνιεχηεθα ζηελ θαηαζθεπή. Ήηαλ δχζθνιν, θνιινχζε, δελ κπνξνχζα λα 

πξνζζέζσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Δπίζεο ζεσξψ φηη πξέπεη λα έρεηο νξγαλψζεη πνιχ θαιά ζην 

κπαιφ ζνπ ην πνηα αιιειεπίδξαζε ζα βάιεηο θαη πνπ ψζηε λα έρεη θάπνηα δηδαθηηθή αμία ην 

φιν βίληεν. 
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10. Γελ ζπλάληεζα θάπνηα δπζθνιία ην πην δχζθνιν είλαη λα ζνπ έξζνπλ ηδέεο ψζηε λα θάλεηο 

ην βίληεν ζνπ ελδηαθέξνλ. Υξεηάδεηαη κε άιια ιφγηα θαληαζία. 

11. Μνπ πήξε αξθεηφ ρξφλν λα αληηιεθζψ πσο ζα εηζάγσ ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία ζην 

βίληεν. Άιιε δπζθνιία δελ αληηκεηψπηζα. 

12. ηελ αξρή αληηκεηψπηζα αξθεηέο δπζθνιίεο κε ηελ πιαηθφξκα θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ βίληεν 

κφιηο φκσο εμνηθεηψζεθα δελ είρα θάπνην πξφβιεκα. Πξνβιεκαηίζηεθα βέβαηα φζνλ αθνξά ην 

πνηνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηχπνο αιιειεπίδξαζεο ή πνην ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν γηα λα 

εηζαρζεί, αιιά λνκίδσ φηη ην γεγνλφο φηη ην νξγάλσζα πξηλ μεθηλήζσ ηελ επεμεξγαζία ηνπ κε 

βνήζεζε αξθεηά. 

13. Γεληθφηεξα δελ δπζθνιεχηεθα ζην λα πξνζζέζσ, γηα παξάδεηγκα, αιιειεπηδξαζηηθά 

ζηνηρεία πέξα απφ θάπνηα δεηήκαηα πνπ είρε ε πιαηθφξκα. Χζηφζν, αθηέξσζα αξθεηή ζθέςε 

ζην λα ζθεθηψ ηη ζηνηρεία ζα βάισ, αλά ηη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κελ θνπξάδνληαη νη 

καζεηέο, αλ ζα δηαθφπησ ην βίληεν φηαλ ππάξρεη αιιειεπηδξαζηηθφ ζηνηρείν. 

14. Ννκίδσ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζα νθείινληαλ θπξίσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πιαηθφξκα. Ήηαλ αξθεηά δχζρξεζηε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Γελ είλαη ηδηαίηεξα 

θηιηθή θαη επέιηθηε ε πιαηθφξκα. Γελ είρα θάπνηα άιιε δπζθνιία πέξα απφ ιεηηνπξγηθήο θχζεο 

δεηήκαηα. 

15. Γελ κπνξψ λα πσ φηη δπζθνιεχηεθα ζε θάπνην ζεκείν. Μνπ θάλεθε απιή ε φιε δηαδηθαζία, 

κνπ βγήθε απζφξκεηα ην πνπ ζα ελζσκαηψζσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο. 

16. Λίγν ζηελ αξρή κε θνχξαζε ε πιαηθφξκα θαζψο δπζθνιεπφκνπλ λα πξνζζέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία, αιιά κεηά απφ ιίγν εμνηθεηψζεθα. Γελ ζπλάληεζα θάπνηα άιιε 

δπζθνιία. 

17. Ζ ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία ήηαλ ηερληθή, δπζθνιεχηεθα ζην λα εηζάγσ ηα αιιειεπηδξαζηηθά 

ζηνηρεία. Δπίζεο, δπζθνιεχηεθα λα απνθαζίζσ πνηα είλαη ηα θαηάιιεια ζεκεία φπνπ ζα κπνπλ 

νη αιιειεπηδξάζεηο. Βιέπνληαο μαλά θαη μαλά ην βίληεν άιιαδα ζπλέρεηα ηα ζεκεία κέρξη λα 

θαηαιήμσ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ κνπ. Καη πάιη δελ μέξσ αλ ην 

πέηπρα πιήξσο. 

18. Αληηκεηψπηζα πάξα πνιιέο πξαθηηθέο δπζθνιίεο, αθηέξσζα πάξα πνιχ ρξφλν, 60 ψξεο 

ζρεδφλ, θνπξάζηεθα πάξα πνιχ αθφκε θαη γηα λα αλεβάζσ ην βίληεν κνπ ζηελ πιαηθφξκα, 

αιιά θαη γηα λα εηζάγσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Έκαζα βέβαηα πνιιά πξάγκαηα θαη απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ην εθαξκφζσ ζηελ ηάμε. Θα ήζεια πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζίγνπξα, αιιά θαη κεγαιχηεξε θαζνδήγεζε γηαηί δελ έρνπλ φινη ηηο ίδηεο γλψζεηο. Έγηλαλ φια 

πάξα πνιχ γξήγνξα θαη ήηαλ δχζθνιν λα ηα εκπεδψζεηο. Ίζσο ζα ήηαλ θαιφ λα είρακε θαη απφ 

πξηλ θάπνηα ελεκέξσζε. Άιιε δπζθνιία δελ αληηκεηψπηζα. Καηέιεμα αξρηθά ζηα πην θαίξηα 

ζεκεία ηνπ βίληεν, εθείλα δειαδή ζηα νπνία ήζεια λα πξνβιεκαηηζηεί ν καζεηήο θαη 

ηνπνζέηεζα εθεί ηηο αιιειεπηδξάζεηο κνπ. 

19. Γπζθνιεχηεθα ζην λα απνθαζίζσ ζε πνην ζεκείν ζα έπξεπε λα ηνπνζεηήζσ ηελ εξψηεζε 

έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηήζσ ην ελδηαθέξνλ απηψλ πνπ ζα ην δνπλ θαη λα κελ δηαθφςσ ζε 

άζρεκν ζεκείν ηε ξνή ηνπ βίληεν. Απηφ πεξηζζφηεξν, αιιά θαη ην είδνο εξψηεζεο πνπ ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα πεηχρσ ην ζθνπφ κνπ, πρ εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, 

ζσζηνχ ιάζνπο ή αλνηθηνχ ηχπνπ. 
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20. Πξνζσπηθά δπζθνιεχηεθα πην πνιχ ζην λα ζπγρξνλίζσ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζην ζεκείν πνπ 

ήζεια. Πέξα απφ ην ηερληθφ θνκκάηη δελ δπζθνιεχηεθα ηδηαίηεξα, είρα θάπνηνπο ελδνηαζκνχο 

γηα ην πνπ έπξεπε λα ηνπνζεηήζσ ηελ θάζε εξψηεζε, αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα κνπ ην 

δήηεκα απηφ ιχζεθε. 

21. Αληηκεηψπηζα θαηά βάζε ηερληθέο δπζθνιίεο γηαηί ε πιαηθφξκα «θνιινχζε» πνιχ ζπρλά θαη 

κε ηαιαηπψξεζε. Καηά ηα άιια δελ δπζθνιεχηεθα θάπνπ. 

22. πλάληεζα πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο. Θα ήζεια έλαλ αλαιπηηθφ νδεγφ γηα λα κπνξέζσ λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζσ ή θάπνηνλ δίπια κνπ ψζηε λα κε βνεζά. Δπίζεο ππήξρε κηα δπζθνιία ζην λα 

θαζνξίζσ ην ρξφλν πνπ ζα έβαδα ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία. 

  

  

  

Παξάξηεκα Δ 
Οκάδεο εζηίαζεο 

Οκάδα 1- 

πεξηερόκελν 

πγθινλίζηεθα δελ ήμεξα ηίπνηα ζρεδφλ απφ απηά γηαηί ρξεζηκνπνηνχζα ηνλ ίδην 

θσδηθφ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο θαη νχηε απηά γηα ην email ηα ήμεξα φηη δελ κπνξνχκε λα 

απνθξχςνπκε. Δπίζεο δελ ήμεξα γηα ηελ θιεηδαξηα ζην url κπξνζηά, ελψ είρα 

παξαηεξήζεη φηη κνπ ζηέιλνπλ πνιιέο ζειίδεο πνπ είρε επηζθεθηεί πξνεγνπκέλσο πρ γηα 

παπνχηζηα δηαθεκίζεηο ζην facebook παξφιν πνπ είρα δηαγξάςεη ην ηζηνξηθφ θαη δελ 

ήμεξα φηη φια ζπλδένληαη θαη πψο αθξηβψο γίλεηαη απηφ. 

Σξόπνο κάζεζεο 

-αλ ηξφπνο κάζεζεο κνπ θάλεθε πνιχ πην επράξηζηνο γηαηί λνκίδσ είκαζηε 

πεξηζζφηεξν νπηηθνί ηχπνη θαη βαξηφκαζηε φηαλ ν θαζεγεηήο καο κηιάεη κφλν ζην 

κάζεκα θαη επίζεο ήηαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθφ 

- ν ζπλδπαζκφο βίληεν εξσηήζεσλ βνεζνχζε πάξα πνιχ γηαηί νπζηαζηηθά ηα θνπίδ είραλ 

λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ βίληεν  

-ήηαλ επράξηζην δελ κε θνχξαζε θαζφινπ αληηζέησο ήζεια λα πάσ ζην επφκελν γηα λα 

δσ ηη άιιν θάλσ ιάζνο θαη ηψξα ζθέθηνκαη κάιηζηα λα πάσ λα αιιάμσ θσδηθνχο, 

ξπζκίζεηο 

Post-test 

 ηελ δεχηεξε θνξά απάληεζα θαιχηεξα ζην εξσηεκαηνιφγην θαη είρα λα πξνηείλσ θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο πρ. ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο. 
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Οκάδα 2-πξάζηλε 

Σξόπνο κάζεζεο 

-Ήηαλ ελδηαθέξνλ, ήηαλ δηαθνξεηηθφ είρε θαη βηληεάθηα θαη άιιεο δξαζηεξηνηεηεο. Σα 

βίληεν ίζσο ήηαλ ιίγν κεγάια εηδηθά πξνο ην ηέινο άξρηζαλ λα θνπξάδνπλ ιίγν αιιά 

ήηαλ σξαία.  

-ήηαλ ιίγν βαξεηφ πξνο ην ηέινο γηαηί είραλ θείκελν βίληεν θαη πάιη ην ίδην θαη ήηαλ 

θάπσο κνλφηνλν 

-ζαλ ηξφπνο κάζεζεο είλαη ελδηαθέξσλ αιιά ζηελ ηάμε λνκίδσ είλαη δχζθνιν λα 

εθαξκνζηεί θάπνηεο θνξέο ίζσο αιιά φρη πάληα 

-πην πνιχ καο άξεζε ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν ην ζέκα πνπ επηιέρηεθε παξά ε 

πιαηθφξκα. 

Οκάδα 3- θόθθηλε 

Σξόπνο κάζεζεο 

-Καηαπιεθηηθφ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ ηαξαθνπλεζήθακε ιίγν 

-/ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθφ κεξηθέο θνξέο ην γεγνλφο φηη δηαθφπηνληαλ ηα βίληεν απφ 

εξσηήζεηο ζα πξνηηκνχζα λα ήηαλ ζην ηέινο 

-εκέλα κνπ άξεζε αγρψζεθα ιίγν γηα ηα δεδνκέλα κνπ 

- ην ζίγνπξν είλαη φηη ήηαλ πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε θαη ηα κάζακε κε έλαλ ξεαιηζηηθφ 

ηξφπν κέζα απφ βίληεν πνπ ζε έθαλαλ λα μππλήζεηο 

 -ληψζσ φηη κάζακε πάξα πνιιά πξάγκαηα ήηαλ ρξήζηκν 

Οκάδα 4- θόθθηλε.  

Σξόπνο κάζεζεο 

-Πεξηζζφηεξν κνπ άξεζε ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο, νη εξσηήζεηο πνπ είρε 

κέζα ζηα βίληεν πνπ ζε έθαλαλ λα ζθεθηείο γηαηί αλ ήηαλ ζθέηα βίληεν ζα καο έπαηξλε ν 

χπλνο 

- ηα βίληεν ηα πάληα ζνπ θξαηνχζαλ ην ελδηαθέξνλ 

-κάζακε αξθεηά θαηλνχξηα πξάγκαηα 

-καο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ψζηε λα ςάμνπκε θαη κφλνη καο πάλσ ζην ζέκα αιιά θαη λα 

δνχκε ηη θάλνπκε ζσζηά θαη ηη φρη 

-πνιιά πξάγκαηα απφ απηά πνπ ππήξραλ ζηα βίληεν δελ ηα είρακε ζθεθηεί θαλ 

-αλ ηα βίληεν δελ είραλ ηηο εξσηήζεηο δελ ζα είρα ηφζν ελδηαθέξνληα. 

Οκάδα 5-πξαζηλε 

Ση άξεζε πην πνιύ 
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-Δκέλα κνπ άξεζε πάξα πνιχ 

-θαη κέλα. Πεξηζζφηεξν κνπ άξεζαλ ηα βίληεν πνπ επηιέρηεθαλ γηαηί παξνπζίαδαλ ην 

ζέκα πνιχ απινπνηεκέλα θαη πνιχ θαηαλνεηά 

 -εγψ ζα έιεγα φηη ε ξνή ησλ βίληεν ήηαλ πνιχ θαιή θάζε ελφηεηα πεξηείρε βίληεν πνπ 

ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο ελψ ππήξραλ θαη ηα θνπίδ θαη νη εξσηήζεηο νπφηε ππήξρε θαη 

κηα αλαηξνθνδφηεζε.  

-Δκέλα κνπ άξεζε θαη ην 2
ν
 ηεζη πνπ καο δφζεθε γηαηί εθεί θαηαιάβακε φηη κάζακε 

θαηλνχξηα πξάγκαηα. Πηζηεχσ φηη ηα πήγακε θαιχηεξα 

- ζίγνπξα κάζακε πξάγκαηα. Δηδηθά ε 1
ε
 ελφηεηα κνπ άξεζε πην πνιχ 

- ζα πξνηηκνχζα λα έβιεπα ηα βίληεν κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ είρε ε άιιε νκάδα 

γηαηί ζα πξνηηκνχζα πξψηα λα ζθέθηνκαη θαη κεηά λα βιέπσ ηελ απάληεζε. 

Οκάδα 6-θνθθηλε νκάδα 

Ση άξεζε πην πνιύ 

-Δκέλα πξνζσπηθά κνπ άξεζε πάξα πνιχ 

- ήηαλ σξαία εκπεηξία κάζακε πνιιά θαηλνχξηα πξάγκαηα 

-κνπ άξεζε θαη ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ νη πιεξνθνξίεο γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ 

κε ελδηαθέξεη πνιχ 

-εκέλα πξνζσπηθά κνπ άξεζε πνπ ζπκκεηείρακε θαζ φιε ηε δηάξθεηα κε ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ππήξραλ κέζα ζην βίληεν πνπ καο ξσηνχζα αλ καο έρεηο ζπκβεί απηφ ή πνηα είλαη ε 

γλψκε καο θαη παίξλακε κέξνο θαη βγάδακε ηα ζπκπεξάζκαηα καο 

-θαη κέλα κνπ άξεζε απηφ πνπ πεξηγξάθεη ε [νλνκα] 

Σξόπνο κάζεζεο 

-ήηαλ ελδηαθέξνλ πξνηηκνχκε λα βιέπνπκε ηα βίληεν κε ηηο εξσηήζεηο γηαηί έηζη έγηλε 

πην θαηαλνεηή ε φιε δηαδηθαζία κε απηέο ηηο εξσηήζεηο 

-πην εχθνινο πην δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο ζα ήζεια λα ην ρξεζηκνπνηνχζακε θαη ζε άιια 

καζήκαηα γηαηί έηζη επεμεξγάδεζαη απηφ πνπ βιέπεηο εθείλε ηελ ψξα απιψο ηα ηέζη πνπ 

ππήξραλ εθηφο βίληεν ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθά 

 -ελλνείηαη φηη κάζακε πνιιά πξάγκαηα. ην 2
ν
 ηέζη αιιάμακε πνιιέο απαληήζεηο. 

Οκάδα 7-πξάζηλε 

-ήηαλ κηα επράξηζηε εκπεηξία απνθνκίζακε λέεο γλψζεηο πνπ δελ ηηο μέξνπκε θαη 

ζθνπεχνπκε λα ηηο εθαξκφζνπκε 

-δελ ήηαλ βαξεηφ γηαηί ηα βηληεάθηα ήηαλ κηθξά θαη θαηαλνεηά 

-πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα 
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-καο άξεζε γηαηί ζπλδχαδε θαη βίληεν θαη θείκελν θαη εξσηεκαηνιφγηα θπξίσο φκσο ην 

πεξηερφκελν ησλ βίληεν γηαηί παξνπζίαδαλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ζπλεληεχμεηο 

-ήηαλ πνιχ θαιά νξγαλσκέλν ην ζέκα 

-ζα ζέιακε λα θάλνπκε θαη άιια ηέηνηα καζήκαηα. 

Οκάδα 8-θόθθηλε 

Ση άξεζε πην πνιύ 

-Μνπ άξεζε πνπ βιέπακε βίληεν πνπ καο εμεγνχζαλ θάπνηα πξάγκαηα θαη ηα νπνία 

πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο. Δίρακε ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχκε θαη λα απαληήζνπκε. 

Κπξίσο δειαδή κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο κέζα ζηα βίληεν. 

-κνπ άξεζε πνπ δε ζε άθελαλ λα βαξεζείο, είραλ ελδηαθέξνλ θαη ζπλέρεηα ήζνπλ ζε 

εγξήγνξζε 

-ζπκθσλψ θαη εγψ 

-κνπ άξεζε πνιχ ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν θαη ην γεγνλφο φηη γηλφληνπζαλ εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο 

-θαη εγψ βξήθα ηα βίληεν ελδηαθέξνληα κνπ άξεζε επίζεο πνπ είραλ ηηο εξσηήζεηο αιιά 

θαη ηα ζρφιηα πνπ επεμεγνχζαλ δηάθνξα ζεκεία ησλ βίληεν 

Μέζα ή έμσ νη αιιειεπηδξάζεηο 

-δελ ζα ήζεια λα αιιάμεη θάηη πξνηηκψ κέζα ζην βίληεν ηηο εξσηήζεηο 

-κέζα 

-κέζα 

-κέζα γηαηί πνιιέο θνξέο κπνξεί λα μεράζεηο ηη είδεο κέζα ζην βίληεν ή λα κελ ην 

πξνζέμεηο εθείλε ηελ ψξα ελψ φηαλ είλαη κέζα απαληάο επηηφπνπ 

- εγψ ζα πξνηηκνχζα κεηά γηαηί ζε δηέθνπηε ελψ έβιεπεο ην βίληεν 

-κέζα γηα λα είλαη πην θαηαλνεηά 

Πεξηερόκελν 

- εγψ δελ ηα ήμεξα ηα πεξηζζφηεξα 

- κνπ θάλεθαλ πνιχ ρξήζηκεο απηέο νη πιεξνθνξίεο 

Οκάδα 9-θόθθηλε 

Πεξηερόκελν 

-Σν πεξηερφκελν ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγηθφ αλ θαη πνιχ κεγάιν 

-κάζακε πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε 

 -ήηαλ ελδηαθέξνλ 
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-4 ψξεο δηάιεμε ζην ακθηζέαηξν έγηλε πνιχ πην ζπκππθλσκέλα, πνιχ πινχζηα ε 

δηδαζθαιία 

-ζπκθσλψ αλ θαη ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθφ ζην ηέινο γηαηί ήηαλ πνιιέο νη πιεξνθνξίεο 

Ση άξεζε πην πνιύ 

-πην πνιχ κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο ήηαλ ζαλ λα ζπκκεηείρεο θαη ζπ κέζα ζην βίληεν 

-ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ βίληεν θαη εξσηήζεσλ ην νπνίν ήηαλ πνιχ πην θαιφ ην 

λα ήηαλ ζθέην βίληεν ή θείκελν ή δηάιεμε ελψ έηζη είλαη φια καδί 

-κνπ άξεζαλ νη εξσηήζεηο ζηα βηληεάθηα θαη ηα θνπίδ πνπ ππήξραλ γηα λα δνχκε ηη 

θαηαιάβακε 

-νη εξσηήζεηο πνπ ζε έθαλαλ λα ζθεθηείο θαη λα πξνβιεκαηηζηείο γηα πξάγκαηα πνπ δελ 

ζα ην έθαλεο αλ δελ ηηο έβιεπεο εθείλε ηελ ψξα ζηελ νζφλε ζνπ θαη θπξίσο ηα βήκαηα 

πνπ καο έδεηρλαλ πσο λα αζθαιίζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο καο θαη λα αιιάμνπκε ηηο 

ξπζκίζεηο καο 

-ε ελαιιαγή φισλ απηψλ ήηαλ ην πην ελδηαθέξνλ θνκκάηη  

Μέζα ή έμσ νη αιιειεπηδξάζεηο 

-ζα πξνηηκνχζα θαηά ηε δηάξθεηα βνεζάεη πην πνιχ 

-θαη εγψ θαηά ηε δηάξθεηα  

-εγψ ζα πξνηηκνχζα λα είλαη κεηά ην βίληεν γηα λα δνχκε ηη ζπγθξαηήζακε απφ φιν ην 

βίληεν 

 -θαηά ηε δηάξθεηα 

-θαηά ηε δηάξθεηα 

-θαηά ηε  δηάξθεηα  

-θαη εγψ θαηά ηε δηάξθεηα γηαηί αιιηψο κπνξεί λα βαξεζείο ελψ έηζη ζπγθξαηείο 

θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο 

Καη άιια καζήκαηα; 

-Ννκίδσ φινη ζα ζέιακε λα καζαίλνπκε θαη ζε άιια καζήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Οκάδα 10- 

Πεξηερόκελν 

-πνιχ ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν κνπ άξεζε πνιχ 

-θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο ήηαλ πνιχ θαιφ 

-ελδηαθέξνλ πεξηεθηηθφ θαη ρξήζηκν 

-κάζακε αξθεηά πξάγκαηα  
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-ρξήζηκν 

-ελδηαθέξνλ 

Σξόπνο κάζεζεο 

-φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κνπ άξεζε πάξα πνιχ γηαηί δελ ήηαλ θαζφινπ θνπξαζηηθφ θαη 

επεηδή ήηαλ κηθξά ηα βίληεν δελ βαξέζεθα θαζφινπ ίζσο ήηαλ θαη ην ζέκα γηαηί ήζεια 

λα κάζσ πξάγκαηα γηα απηφ 

-κνπ άξεζε φηη έκεηλα ζπγθεληξσκέλε ζε φιε ηε δηάξθεηα φινο απηφο ν ζπλδπαζκφο 

βίληεν εξψηεζε  

Καη άιια καζήκαηα 

-ζα καο άξεζε λα θάλνπκε θαη άιια καζήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν 

2
ν
 ηέζη 

-ζην 2
ν
 ηεζη άιιαμα πνιιέο απαληήζεηο εληφπηζα δειαδή πνιιά ιάζε. 

Οκάδα 11-θνθθηλε 

Σξόπνο κάζεζεο 

- Ήηαλ πην ειθπζηηθφ απφ ηελ άπνςε φηη κφλνη καο θαηεπζχλακε ηελ φιε δηαδηθαζία κε 

ηα βίληεν πνπ ζηακαηνχζαλ θαη έπξεπε λα ζθεθηνχκε θαη λα απαληήζνπκε γηα θάπνην 

ζέκα. Αλαπηχζζεηο θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

-καο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχκε θηφιαο κεηαμχ καο 

-ππήξρε θαη ε επηινγή λα πεγαίλεηο κπξνο πίζσ λα μαλαδείο θάηη  

-Δκέλα κνπ άξεζε φηη κπνξνχζακε λα απαληήζνπκε εχθνια επηηφπνπ θαη λα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα ηελ απάληεζε κέζα ζηα βίληεν 

Με ή ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο  

-φρη ήηαλ πνιχ θαιχηεξα κε εξσηήζεηο  

-κε ηίπνηα ρσξίο ηηο εξσηήζεηο 

-κε ηίπνηα ήηαλ βνεζεηηθέο 

Πεξηερόκελν 

- ην πεξηερφκελν ήηαλ πνιχ ειθπζηηθφ 

-κάζακε πνιιά πνπ πξάγκαηα πνπ δελ μέξακε ή πνπ λνκίδακε φηη μέξακε θαη ηειηθά 

ήηαλ ιάζνο 

-ζην 2
ν
 ηεζη ζίγνπξα απαληήζακε θαιχηεξα 

ε άιιν κάζεκα; 

- ζα καο άξεζε λα ην θάλνπκε θαη γηα άιιν ζέκα 
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 -δελ βαξηέζαη ζε ζρέζε κε ην λα αθνχο θάπνηνλ λα κηιάεη  

-λνκίδσ ζα άξεζε πνιχ θαη ζηα παηδηά ζα ήηαλ πηζηεχσ θαη πην ελζνπζηαζκέλα απφ 

εκάο. 

  

 

 

 

  

  


