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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κατανόηση του φαινομένου των εποχών είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

εγχείρημα, καθώς οι αναπαραστάσεις που έχουν οι μαθητές για το φαινόμενο είναι 

συνήθως περιορισμένες, λανθασμένες ή ελλιπείς. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η 

αλληλεπίδραση με προσομοιώσεις σε υπολογιστές διευκολύνει αποτελεσματικά την 

μάθηση και την εμπλοκή στις φυσικές επιστήμες. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει 

μία αναδυόμενη βιβλιογραφία, που τονίζει τα εκπαιδευτικά οφέλη μιας πιο 

εκφραστικής και ενσώματης αλληλεπίδρασης με το επιστημονικό περιεχόμενο καθώς 

και την αξία των χειραπτικών διεπαφών και των διεπαφών με χειρονομίες, οι οποίες 

έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Ακολουθώντας 

αυτή την τάση, στην δικιά μας έρευνα προτείνουμε τους Εσωγήινους, ένα σύστημα 

μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης μάθησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές να κατανοήσουν το φαινόμενο των εποχών από το εσωτερικό μιας 

Γης-μινιατούρας. Είναι μία νέα ιδέα, που δεν υπάρχει έως τώρα αντίστοιχη έρευνα και 

βιβλιογραφία για την αναπαράσταση της κίνησης της Γης και της εξήγησης της 

δημιουργίας του φαινομένου των εποχών, με οπτική γωνία μέσα από την ίδια τη Γη.  

  Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εννοιολογική αλλαγή στο 

φαινόμενο των τεσσάρων εποχών μέσω της ενσώματης αλληλεπίδρασης σε ένα 

τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 23 

μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού από διάφορα Δημοτικά σχολεία του Νομού 

Φλώρινας. Η έρευνα μας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 3ο Φεστιβάλ Νέων 

Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας το Μάρτιο του 

2018.  

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, τόσο για το γνωστικό, όσο 

και για το συναισθηματικό αλλά και τον ψυχοκινητικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, σε 

ότι αφορά τον γνωστικό τομέα, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην 

κατανόηση της σταθερής κατεύθυνσης της κλίσης του νοητού άξονα της Γης καθώς η 

Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, στον ρόλο που παίζει η κλίση του άξονα για 

την δημιουργία των εποχών και στην αναγνώριση εποχής του ημισφαιρίου 

συναρτήσει της θέσεως του. Σε ότι αφορά τον συναισθηματικό τομέα, αναπτύχθηκαν 

θετικές στάσεις και συναισθήματα ικανοποίησης, απόλαυσης και έντονου 

ενδιαφέροντος προς τη μαθησιακή αυτή εμπειρία, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα 
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ενός τέτοιο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά τον ψυχοκινητικό τομέα, οι 

συμμετέχοντες ανέπτυξαν κινητικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα 

τους, με αποτέλεσμα να συνδέσουν τις κινήσεις του σώματος με τον νοητό άξονα της 

Γης και την περιστροφή της γύρω από τον ήλιο. 

Η προσέγγιση των Εσωγήινων είναι μια νέα σχεδιαστική κατεύθυνση για τη 

μελέτη αντίστοιχων φαινομένων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

 

Εποχές, εννοιολογικά αλλαγή, ενσώματη μάθηση, μεικτή πραγματικότητα 
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Abstract 

 
Understanding the phenomenon of the seasons is a particularly difficult task as 

the pupils' representations of the phenomenon are usually limited, incorrect or 

incomplete.  Research suggests that interaction with computer simulations effectively 

facilitates learning and engagement in the physics sciences. In recent years, however, 

there has been an emerging literature that emphasizes the educational benefits of a 

more expressive and tangible interaction with scientific content as well as the value of 

handwritten interfaces and interfaces with gestures that have begun to show positive 

learning outcomes. Following this trend, we propose the Earthlings, a system of 

mixed reality and embodied learning, which enables students to understand the 

phenomenon of the seasons from the inside of a miniature earth. It is a new idea that 

has not yet been researched and literature about the representation of Earth's motion 

and the explanation of the creation of the phenomenon of the seasons, with a 

viewpoint through the Earth itself.  

The main objective of this research is the conceptual change in the 

phenomenon of the four seasons through the embodied interaction in a 

technologically supported environment. In the research participated in 

total 23 students of the 6th Grade Primary School from various elementary schools in 

the prefecture of Florina. Our research was realized in the frames of the 3rd Festival 

of New Technologies in Education at the Pedagogical School of Florina in March 

2018. 

The results were particularly satisfactory, both for the cognitive, the emotional       

and the psychomotor sectors. More specifically, as far as 

regarding the cognitive sector, the participants have improved their performance in 

understanding the steady direction of the inclination of the Earth's conceivable axis as 

the Earth revolves around the sun, the role played by the inclination of the axis to the 

creation of the seasons and in identifying the hemisphere as a function of its location. 

As far as the emotional field is concerned, positive attitudes and feelings of 

satisfaction, enjoyment and keen interest in this learning experience have developed, 

recognizing the usefulness of such an educational environment. As far as the 

psychomotor sector is concerned, participants developed motor skills using their 

entire body, linking body movements to the Earth's imaginary axis and rotating it 
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around the sun. 

The intra – planet model is a new design approach for the study of 

corresponding phenomena. 

 

 

Keywords 

 

Seasons, conceptual change, embodied learning, mixed reality  
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Εισαγωγή - Θεωρητική Τεκμηρίωση 

 
Η κατανόηση του φαινομένου των εποχών είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

εγχείρημα, καθώς οι αναπαραστάσεις που έχουν οι μαθητές για το φαινόμενο είναι 

συνήθως περιορισμένες, λανθασμένες ή ελλιπείς. Από νωρίς έχει αναδειχθεί ότι τα 

παιδιά ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα που παρατηρούν και έχουν διδαχθεί, με τον 

δικό τους τρόπο και δεν αποδέχονται εύκολα την όποια επιστημονική εξήγηση, εκτός 

από αυτή που έχουν δημιουργήσει τα ίδια (Vosniadou, 1991). Έτσι τείνουν να 

ερμηνεύουν την πραγματικότητα με τέτοιον τρόπο ώστε να τους γίνει κατανοητή 

(Driver, 1985). Οι διδακτικές παρεμβάσεις που γίνονται στο σχολείο είναι πολλές 

φορές αναποτελεσματικές καθώς οι μαθητές διατηρούν ότι έμαθαν στο σχολείο για 

ένα χρονικό διάστημα, εύκολα όμως το απορρίπτουν ή το διαστρεβλώνουν με σκοπό 

να υποστηρίξουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν (Bakas & Mikropoulos, 2003). Η 

κατανόηση των επιστημονικών ζητημάτων προϋποθέτει τα παιδιά να εγκαταλείψουν 

τις προηγούμενες υποθέσεις-παρανοήσεις και να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες 

γνωστικές δομές με νέες που ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στην 

πραγματικότητα (Ojala, 1997) και αυτό συνήθως επιτυγχάνεται φέρνοντας τους 

μαθητές αντιμέτωπους με καταστάσεις, στις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουν τα 

εμπειρικά δεδομένα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα πιστεύω τους (Vosniadou, 

1991).  

Το φαινόμενο των τεσσάρων εποχών 

Οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια υποδιαιρούν το έτος σε τέσσερις περιόδους 

που κάθε μία από αυτές ονομάζεται εποχή (εικόνα 1). Οι εποχές προκαλούνται από 

την κλίση του άξονα περιστροφής της Γης σε συνδυασμό με την 365 ημερών τροχιά 

γύρω από τον ήλιο. Ο άξονας παρουσιάζει κλίση 23.5ο ως προς την κάθετο στο 

επίπεδο της γήινης τροχιάς γύρω από τον ήλιο και δείχνει σταθερά προς τον Πολικό 

Αστέρα (Χαλκιά, 2006).  
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Εικόνα 1: Ισημερίες 

Ακριβέστερα, σε ένα έτος δηλαδή κατά τη διάρκεια περιστροφής της γης 

γύρω από τον Ήλιο, όταν το βόρειο ημισφαίριο έχει κλίση προς τον Ήλιο, τότε έχει 

καλοκαίρι, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο που εκείνη τη στιγμή έχει χειμώνα 

επειδή αποκλίνει από τον Ήλιο. Όταν όμως το βόρειο ημισφαίριο αποκλίνει από τον 

Ήλιο έχει χειμώνα, ενώ το νότιο ημισφαίριο, το οποίο τότε κλίνει προς τον Ήλιο, έχει 

καλοκαίρι. Κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, η Γη δεν κλίνει προς τον Ήλιο ούτε 

αποκλίνει από αυτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο και τα δύο ημισφαίρια δεν έχουν ούτε 

χειμώνα ούτε καλοκαίρι, αλλά τις ενδιάμεσες εποχές της άνοιξης και του φθινοπώρου 

(Χαλκιά, 2006). 

Κάθε ημισφαίριο όταν κλίνει προς τον Ήλιο δέχεται κάθετα τις  ηλιακές 

ακτίνες, άρα πιο συγκεντρωμένη ακτινοβολία και λόγω ότι εκτίθεται πολύ 

περισσότερο σε αυτήν, θερμαίνεται και περισσότερο. Αντίθετα το ημισφαίριο που 

αποκλίνει από τον Ήλιο δέχεται πλάγια τις ηλιακές ακτίνες, άρα πιο αραιή 

ακτινοβολία και λόγω ότι εκτίθεται λιγότερο σε αυτήν, θερμαίνεται και λιγότερο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ μεγαλύτερη η συνολική ποσότητα της 

ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει κάθε στιγμή στο ημισφαίριο της Γης που έχει 

καλοκαίρι από την ποσότητα της ενέργειας που δέχεται το ημισφαίριο που έχει 

χειμώνα (Hewitt, 2004). 

Οπότε οι γεωγραφικοί τόποι του ημισφαιρίου που κάθε φόρα κλίνει προς τον 

Ήλιο και θερμαίνονται εντονότερα, έχουν μεγαλύτερης διάρκειας μέρας από νύχτας, 

σε αντίθεση με τους γεωγραφικούς τόπους του ημισφαιρίου που αποκλίνει από τον 

Ήλιο και έχουν μικρότερη διάρκειας μέρας από νύχτας. Το αποτέλεσμα είναι η 

εμφάνιση του καλοκαιριού και του χειμώνα, που μαζί με τα ενδιάμεσα στάδια της 
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άνοιξης και του φθινοπώρου αποτελούν το φαινόμενο των εποχών (Χαλκιά, 2006).   

 Ιστορική ανασκόπηση 

Στα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι αδυνατώντας να εξηγήσουν τα φυσικά 

φαινόμενα με επιστημονικό τρόπο, λόγω έλλειψης τεχνολογικών μέσων 

δημιουργούσαν διάφορους μύθους. 

Ένας τέτοιος είναι κι αυτός της Περσεφόνης. Σύμφωνα με αυτόν, ο Άδης 

απήγαγε την Περσεφόνη, κόρη του Δία και της Δήμητρας, θεά της Γεωργίας επειδή 

ήταν πολύ όμορφη, μεταφέροντας την στον κάτω κόσμο. Η Δήμητρα στενοχωρήθηκε 

πολύ με την αρπαγή της κόρης της και τη ζήτησε πίσω. Ο Άδης συμφώνησε να 

επιτρέπει στην Περσεφόνη να ανεβαίνει στον άνω κόσμο για έξι μήνες το χρόνο. 

Έτσι, τους μήνες στους οποίους η Περσεφόνη βρισκόταν στον άνω κόσμο, η 

Δήμητρα χαιρόταν τόσο που η γη άνθιζε και υπήρχε καλοκαιρία, ενώ τους 

υπόλοιπους έξι που βρισκόταν στον κάτω κόσμο, επικρατούσε κακοκαιρία και οι 

άνθρωποι δε μπορούσαν να καλλιεργήσουν σχεδόν τίποτα. 

Στους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους της μεταγενέστερης περιόδου 

πιστώνεται η πρώτη επιστημονική εξήγηση των εποχών χωρίς προσφυγή στο 

υπερφυσικό. Σύμφωνα με το μοντέλο του κόσμου που περιγράφεται από τον 

Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) και αργότερα τελειοποιήθηκε από τον Πτολεμαίο (90-168 

μ.Χ.), το σύμπαν αποτελείται από μια τεράστια σφαίρα άστρων, που περιέχουν 

ένθετα σφαίρες κρυστάλλου. Κάθε σφαίρα φέρει έναν από τους επτά γνωστούς 

πλανήτες (Ήλιος, η Σελήνη, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Κρόνος, και ο Δίας). 

Στο κέντρο ήταν η σφαίρα της ίδιας της Γης. Η σφαίρα των άστρων παρατηρήθηκε 

ότι περιστρέφεται γύρω από τη Γη μία φορά την ημέρα. 

Ο Κοπέρνικος ήταν ο πρώτος που παρείχε μια σχεδόν σύγχρονη εξήγηση για 

τις εποχές. Στο κεφάλαιο 11 του βιβλίου του, De Revolutionibus Orbium Coelestium 

(Από τις επαναστάσεις των ουράνιων σφαιρών) (Κοπέρνικος 1543), περιγράφει δύο 

κινήσεις της Γης και τις συνέπειές τους. Η ημερήσια περιστροφή της Γης γύρω από 

τον άξονά της, κάνει τον Ήλιο, τη Σελήνη και τα αστέρια να φαίνονται ότι κινούνται 

γύρω από τη Γη μία φορά την ημέρα, και η ετήσια κίνηση της Γης γύρω από τον 

Ήλιο, σε συνδυασμό με την κλίση του άξονά του σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς 

της γύρω από τον Ήλιο, προκαλεί τις παρατηρηθείσες διαφορές στη διαδρομή του 

ήλιου στον ουρανό και τις αλλαγές στον αριθμό των ωρών κατά την διάρκεια της 

ημέρας. 
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Ο Thomas Kuhn επισημαίνει για την επανάσταση του Κοπέρνικου (Kuhn 

1957), παρά την σύγχρονη εξήγηση για τις εποχές. Ο Κοπέρνικος εξακολουθεί να 

λειτουργεί στο πλαίσιο της παράδοσης του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου, και 

θεωρεί ότι οι πλανήτες είναι ενσωματωμένοι σε κρυστάλλινες σφαίρες. Φαντάστηκε 

ότι καθώς η σφαίρα της Γης περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, ο άξονας θα άλλαζε 

σταδιακά τον προσανατολισμό του στο χώρο. Βέβαια ο Κοπέρνικος συνειδητοποίησε 

ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, οι εποχές της Γης δε θα άλλαζαν ποτέ, καθώς ένα 

ημισφαίριο θα είναι πάντα στραμμένο προς τον Ήλιο Έτσι, πρότεινε μια τρίτη κίνηση 

που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την αλλαγή, διατηρώντας τον άξονα της Γης 

κατά τον ίδιο ακριβώς προσανατολισμό, πάντα να δείχνει προς τον βόρειο και το 

νότιο πόλο καθώς γυρίζει γύρω από τον Ήλιο (Sneider, Cary, Varda Bar, and 

Claudine Kavanagh,. 2011). 

 

 Η σημασία της κατανόησης του φαινομένου των εποχών από τους 

μαθητές 

Οι μαθητές είναι σημαντικό να κατανοήσουν την εναλλαγή των εποχών 

κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: α) Η κατανόηση του φαινομένου αποδεικνύει 

πως οι μαθητές είναι ικανοί να συνδέσουν  τις παρατηρήσεις τους,  με αποδεικτικά 

στοιχεία και εξηγήσεις,  μία ικανότητα που αποτελεί  την ουσία της επιστήμης. β) Η 

κατανόηση του κλίματος αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην κατανόηση της 

μακροπρόθεσμης αλλαγής του κλίματος. γ) Η έννοια των εποχών μπορεί να 

χρησιμεύσει για να ενώσει διάφορους κλάδους της επιστήμης. δ) Κατανοώντας τη Γη 

ως πλανήτη αποτελεί βασικό στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού (Küçüközer, 

Hüseyin, 2009). 

 

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών-Παρανοήσεις 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιες ιδέες όσον αφορά τις έννοιες και τα 

φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Αυτές οι ιδέες είναι οι εναλλακτικές ιδέες, οι οποίες 

είναι ασύμβατες με τις επιστημονικά αποδεκτές αντιλήψεις (Taber 2012). 

Χρησιμοποιούνται συχνά και διαφορετικοί όροι όπως: εναλλακτικές αντιλήψεις 

(alternative conceptions), προαντιλήψεις (preconceptions), εννοιολογικά σφάλματα 

(conceptual errors), αυθόρμητες αντιλήψεις (spontaneous conceptions), λανθασμένες 

αντιλήψεις(misconceptions), διαισθητικές ιδέες (intuitive ideas), λανθάνουσες 
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θεωρίες(implicit theories), προηγούμενες ιδέες (previous ideas) κ.α.(Χαλκιά 2010). 

Πολλοί ερευνητές φαίνεται να εφαρμόζουν όλους αυτούς τους όρους ως 

ισοδύναμους, να θεωρούν ότι αποδίδουν την ίδια έννοια εκφρασμένη απλά με 

διαφορετικές λέξεις και οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει 

εννοιολογική διαφορά μεταξύ τους (Ξηρουχάκη 2010). 

Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα, μέσω 

των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων και μέσα από την κοινωνική επαφή και τη 

γλώσσα, αρχίζουν να οικοδομούν ένα ευρύ φάσμα ιδεών για το πώς λειτουργεί ο 

κόσμος. Οι ιδέες αυτές χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν και να ερμηνεύσουν ότι 

υποπίπτει στην αντίληψη τους. Οι απόψεις των μαθητών για τα φαινόμενα 

ομαδοποιούνται και συγκροτούν ερμηνευτικά πρότυπα. Με άλλα λόγια τα παιδιά 

δομούν τις δικές τους ιδέες ώστε να μπορούν να περιγράφουν, να προβλέπουν και να 

ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα (Χαλκιά 2010, Κόκοτας 2004). 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών δεν είναι αυθαίρετες κατασκευές, 

είναι οι ερμηνείες που δίνουν οι ίδιοι για τον κόσμο που τους περιβάλλει. Οι 

αντιλήψεις αυτές ενσωματώνονται σε εννοιολογικές δομές που τους επιτρέπουν να 

έχουν μία λογική και συνεπή κατανόηση του κόσμου και κατά συνέπεια συγκροτούν 

βιωματικές νοητικές κατασκευές (Χαλκιά 2010, Ξηρουχάκη 2010). 

Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών διαφέρουν από τις επιστημονικές έννοιες. 

Οι ιδέες αυτές αποτελούν προσωπικές ερμηνείες των μαθητών, περιγραφικές 

διατυπώσεις για τα φυσικά φαινόμενα βάσει των προσωπικών τους εμπειριών. Από 

την άλλη πλευρά η επιστημονική γνώση στηρίζεται στη θεωρητική σύλληψη των 

φαινομένων και όχι στη βιωματική εμπειρία. Επιπλέον οι αντιλήψεις των παιδιών 

έχουν περιορισμένη εφαρμογή, καθώς επιχειρούν να ερμηνεύσουν μια μικρή περιοχή 

φαινομένων. Εν αντιθέσει η επιστημονική γνώση έχει γενικευμένη ισχύ, καθώς 

ερμηνεύει μία ευρεία περιοχή φυσικών φαινομένων. Οι εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών έχουν γενικότητα και διαχρονική ισχύ, παρόλο που μερικές από αυτές 

διαφοροποιούνται με την ανάπτυξη του μαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας. Οι 

ιδέες αυτές είναι επαρκείς για τους μαθητές για την ερμηνεία των φαινομένων και 

συγκροτούν, ως ένα βαθμό μια γνωστική δομή με περιορισμένη ισχύ (Κόκοτας 2004, 

Ξηρουχάκη 2010, Χαλκιά 2010). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών ιδεών είναι τα εξής (Καϊάφα-

Φωτίου 2015):  

• Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη διαμορφώσει κάποιες απόψεις 
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για τις έννοιες και τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου και δεν είναι «άγραφοι 

πίνακες» (tabula rasa).  

• Οι ιδέες των μαθητών είναι κυρίως βιωματικές.  

• Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών είναι ασύμβατες με την επιστημονική 

γνώση.  

• Οι διαισθητικές αντιλήψεις των μαθητών είναι πολύ συχνά κοινές, 

ανεξάρτητα την καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία και την κουλτούρα τους.  

• Οι ιδέες των παιδιών είναι υποσυνείδητες και λανθάνουσες. Συχνά οι μαθητές 

δεν έχουν συνείδηση των εξηγήσεων που δίνουν για τα φυσικά φαινόμενα.  

• Τα παιδιά πολύ συχνά δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν βασικές έννοιες.  

• Οι εναλλακτικές ιδέες προκύπτουν συνήθως όταν παρατηρούν μόνο τις 

αλλαγές και όχι τις σταθερές καταστάσεις των φαινομένων.  

• Τις περισσότερες φορές οι εναλλακτικές ιδέες δημιουργούνται καθώς οι 

μαθητές χρησιμοποιούν την κοινή λογική και κάνοντας γραμμικούς αιτιακούς 

συλλογισμούς. Συνδέουν πάντοτε ένα αποτέλεσμα με ένα αίτιο. Δέχονται π.χ. 

πως όταν μια δύναμη (αίτιο) δρα σε σώμα (αντικείμενο) παράγει ένα 

αποτέλεσμα. Ωστόσο δεν μπορούν να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση των 

σωμάτων.  

• Οι μαθητές διαμορφώνουν αντιλήψεις ευλογοφανείς, με τις οποίες μπορούν 

να ερμηνεύσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την πραγματικότητα και 

δικαιολογημένα δεν είναι πρόθυμοι να τις εγκαταλείψουν. Με άλλα λόγια οι 

αντιλήψεις αυτές είναι καλά εδραιωμένες στο μυαλό των μαθητών και 

ανθίστανται στην αλλαγή.  

• Αιτία δημιουργίας εναλλακτικών ιδεών στους μαθητές είναι η καθημερινή 

γλώσσα, ο πολιτισμός και η θρησκεία.  

• Εναλλακτικές αντιλήψεις δημιουργούνται ιδιαίτερα για έννοιες και φαινόμενα 

του φυσικού κόσμου, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα 

παιδιά με τις αισθήσεις τους, όπως π.χ. το ηλεκτρικό ρεύμα, η ενέργεια κλπ.  

• Τα παιδιά συχνά υιοθετούν εγωκεντρικές και ανθρωποκεντρικές απόψεις για 

την ερμηνεία του φυσικού κόσμου, σαν ο κόσμος να δημιουργήθηκε 

αποκλειστικά για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους.  

• Εναλλακτικές αντιλήψεις μπορούν να προκύψουν και κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, όταν οι εκπαιδευτικοί, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν 

τους μαθητές στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων, αποδίδουν οι ίδιοι 
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ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά σε οντότητες του μικρόκοσμου και του 

μακρόκοσμου (π.χ. τα ηλεκτρόνια ή οι γίγαντες και οι νάνοι αστέρες), με 

στόχο βέβαια τη δημιουργία αναλογιών με την καθημερινή εμπειρία. Εδώ 

όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλά παιδιά να αποδώσουν στα αντικείμενα 

θέληση, αισθήματα ή σκοπό. Παράδειγμα ο καθηγητής των Φυσικών λέει ότι 

ένα αρνητικό φορτίο αναζητεί ένα θετικό για να ενωθεί μαζί του. Αυτή η 

αναζήτηση που σκοπό έχει την ένωση, μπορεί να παραπλανήσει ότι και τα 

άψυχα έχουν θέληση και κάνουν πράγματα προσχεδιασμένα.  

• Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών συχνά μοιάζουν με τις ιδέες που 

εξέφραζαν οι επιστήμονες κάποια χρόνια πριν, όταν ερμήνευαν φυσικά 

φαινόμενα. Ένα παράδειγμα είναι ιδέες των παιδιών για τη δύναμη και την 

κίνηση, οι οποίες προσομοιάζουν με την «αριστοτελική σκέψη».  

• Επιπλέον οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών μπορούν να προκύψουν μέσα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία και είναι δυνατό να συνυπάρχουν χωρίς 

αντίφαση στο νου των μαθητών με άλλες επιστημονικές ιδέες.  

• Τέλος οι εναλλακτικές ερμηνείες των παιδιών καθορίζονται από το πλαίσιο 

και τον τύπο της ερώτησης. Ανάλογα δηλαδή με το αν λειτουργούν σε επίπεδο 

σχολικής τάξης ή καθημερινής ζωής, δίνουν διαφορετικές εξηγήσεις.  

 

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών είναι σθεναρές και δύσκολα αλλάζουν 

ενώ μπορούν ακόμα και να συνυπάρχουν με τις επιστημονικές. Η τροποποίησή τους 

δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς συνεπάγεται αλλαγή του θεωρητικού πλαισίου 

μέσω του οποίου αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν το φυσικό κόσμο. Οι ερμηνείες 

των μαθητών είναι συχνά ευλογοφανείς, λειτουργικές στην καθημερινή ζωή και 

εμφανίζουν συνοχή. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές φαίνονται απρόθυμοι να τις 

αλλάξουν. Είναι δηλαδή ανθεκτικές και στην αλλαγή ή στην αποδοχή ενός άλλου 

τρόπου σκέψης, αυτού της επιστήμης. Ο μετασχηματισμός λοιπόν των εναλλακτικών 

ιδεών είναι δύσκολος και προκύπτει μέσα από μία αργή, επίπονη και βαθμιαία 

διαδικασία (Χαλκιά 2010). 

Η τροποποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών, προϋποθέτει 

την αναγνώριση (από την πλευρά των παιδιών) της ύπαρξης ανωμαλιών στις απόψεις 

τους, τη συνειδητοποίηση ότι οι εξηγήσεις τους δεν είναι ικανοποιητικές ή επαρκείς, 

τη δεκτικότητα σε άλλες πιθανές εξηγήσεις και ένα απαραίτητο επίπεδο κατανόησης 

ώστε να δεχτούν το νέο ερμηνευτικό πλαίσιο (Strike & Posner 1985). 
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Σύμφωνα με την προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής, η τροποποίηση των 

εναλλακτικών ιδεών μπορεί να προκύψει μέσα από γνωσιακές συγκρούσεις και η 

ριζοσπαστική εννοιολογική αλλαγή προϋποθέτει (Posner et al. 1982):  

 Η υπάρχουσα ιδέα να μην ικανοποιεί το μαθητή, να θεωρείται δυσλειτουργική 

και να αισθάνεται δυσαρέσκεια με την τρέχουσα ιδέα του.  

 Η νέα ιδέα να είναι κατανοητή, λογική και μη αντιφατική.  

 Η καινούρια ιδέα να είναι αληθοφανής και πειστική.  

 Η καινούρια ιδέα να είναι γόνιμη και χρήσιμη για την καλύτερη εξήγηση των 

φαινομένων.  

 

Όταν εξασφαλιστούν σε κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και με κατάλληλα 

σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση, οι παραπάνω αναγκαίες συνθήκες, τότε 

διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις (Χαλκιά 2010):  

 Η εννοιολογική σύλληψη κατά την οποία η νέα ιδέα δε δημιουργεί 

δυσαρέσκεια και αφομοιώνεται με την παλιά.  

 Η εννοιολογική ανταλλαγή κατά την οποία η νέα ιδέα αποκτά θέση 

μεγαλύτερου κύρους στη συνείδηση του μαθητή και αφομοιώνεται. 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών για τα πλανητικά φαινόμενα και 

συγκεκριμένα για τη δημιουργία των Εποχών λόγω της κίνησης της Γης γύρω από 

τον Ήλιο αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα εναλλακτικών ιδεών. Η πλέον 

βασική παρανόηση των παιδιών είναι η άποψη ότι η απόσταση της Γης από τον Ήλιο 

είναι η αιτία για τη δημιουργία των εποχών. Πιστεύουν δηλαδή ότι το καλοκαίρι η Γη 

βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο και το χειμώνα πιο μακριά (Λάππα & Σταυρίδου 

2009). Οι παρανοήσεις των παιδιών δεν προκαλούν έκπληξη. Βασική αιτία της 

υπάρχουσας παρανόησης των παιδιών, όπως και πολλών άλλων παρερμηνειών 

σχετικά με τα πλανητικά φαινόμενα, είναι το γεγονός ότι η παρατήρηση των 

φαινομένων αυτών γίνεται από τη Γη, με αποτέλεσμα ελλιπείς αναπαραστάσεις 

(Μπάκας et al. 2005).   

Έρευνες τεκμηριώνουν ότι οι μαθητές όλων των ηλικιών, 

συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και των ενηλίκων, έχουν δυσκολίες στην 

κατανόηση τις αιτίας των εποχών (Lee, 2008). Έρευνα  σε αποφοίτους πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με θέμα την κατανόηση του φαινομένου των εποχών και 

χρησιμοποιώντας γραπτές ερωτήσεις όσο και λεκτικές εξηγήσεις με την βοήθεια 
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μοντέλων, έδειξε ότι μόνο ένας από τους σαράντα εννιά απόφοιτους  είχαν  

επιστημονική κατανόηση της έννοιας (Atwood & Atwood, 1996). Όπως και μία άλλη 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τελειόφοιτους από το Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ, έδειξε ότι από τα είκοσι τρία άτομα που ερωτήθηκαν, τα εικοσιένα δεν 

μπορούσαν να δώσουν μια επιστημονικά αποδεκτή εξήγηση για την αιτία των εποχών 

(Bailey & Slater, 2003). Επίσης και στην Ελλάδα έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί 

διατύπωσε παρόμοια αποτελέσματα με τις προαναφερθείσες. Όπως αναφέρουν οι 

συγγραφείς: «Παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές σε αντίθεση με τους μαθητές, έχουν 

διδαχθεί στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης δύο φορές το εν λόγω φαινόμενο, λίγοι 

από αυτούς το αποδίδουν στη διαφορετική γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών 

και μάλιστα, χωρίς να το συνδέσουν με την κλίση του άξονα ιδιοπεριστροφής της 

Γης.» (Σταράκης & Χαλκιά, 2010). 

Η βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο των εποχών έχει αναδείξει μια 

πληθώρα από παρανοήσεις. Η πιο κοινή μεταξύ αυτών είναι ότι η Γη βρίσκεται πιο 

μακριά από τον Ήλιο το χειμώνα και πιο κοντά το καλοκαίρι (Atwood & Atwood; 

Bakas & Mikropoulos, 2003; Baxter, 1989; Danaia & McKinnon, 2007; Dunlop, 

2000; Kikas, 2003 & 2004; Ojala, 1997; Parker & Heywood; Roald & Mikalsen, 

2001; Sharp, 1996; Trumper, 2001; Tsai & Chang, 2005), ενώ μία σειρά από άλλες 

παρανοήσεις που έχουν εντοπιστεί σε ανάλογες έρευνες αναφέρουν ότι 

 ο κρύος πλανήτης παίρνει θερμότητα από τον Ήλιο (Baxter, 1989),  

 τα βαριά σύννεφα τον χειμώνα μπλοκάρουν τις ακτίνες του ήλιου (Baxter, 

1989; Dunlop, 2000, Roald & Mikalsen, 2001; Sharp, 1996),  

  ο Ήλιος μετακινείται προς την άλλη πλευρά της Γης προκαλώντας το 

καλοκαίρι (Baxter, 1989),  

  ο άξονας της Γης ταλαντεύεται μπρος-πίσω στρεφόμενος προς τον Ήλιο το 

καλοκαίρι και μακριά του το χειμώνα (Parker & Heywood, 1998; Roald & 

Mikalsen, 2001; Trumper 2001b), 

  οι αλλαγές στα φυτά προκαλούν τις εποχές (Baxter, 1989; Sharp, 1996),   

 ο Ήλιος θερμαίνεται και παγώνει με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια 

διαφορετικών περιόδων του χρόνου (Sharp, 1996), 

  ο Ήλιος κατά τη διάρκεια του έτους ταξιδεύει γύρω από τη Γη με 

διαφορετική ταχύτητα (Kikas, 1998; Sharp, 1996), 

  η Γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της και από τον Ήλιο, ο Ήλιος φωτίζει τη 
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μια πλευρά περισσότερο από την άλλη (Kikas, 1998), 

  ο Ήλιος δεν λάμπει τόσο πολύ το χειμώνα (Kikas, 1998),  

 ο Ήλιος έχει διαφορετικές ιδιότητες το καλοκαίρι και το χειμώνα (Roald & 

Mikalsen, 2001), 

  ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τον άξονά του μια φορά το χρόνο και έχει μια 

ζεστή καλοκαιρινή πλευρά και μια ψυχρή χειμωνιάτικη (Roald & Mikalsen, 

2001),  

 ο χειμώνας προκαλείται από τη σκιά του φεγγαριού (Roald & Mikalsen, 

2001),  

 ο άξονας της Γης είναι σε γωνία με τον άξονα του Ήλιου (Baxter, 1989), 

  η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της μία φορά το χρόνο (Ojala, 

1997),  

 αέριες μάζες και θαλάσσια ρεύματα προκαλούν τις θερμοκρασιακές 

μεταβολές (Bakas & Mikropoulos, 2003; Ojala, 1997).  

Το πλήθος των παρανοήσεων αναδεικνύει ότι η διδασκαλία για την 

κατανόηση του φαινομένου των εποχών είναι μία πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. 

Στον πίνακα 1 φαίνονται συγκεντρωμένα (Λάππα & Σταυρίδου 2009). 

 

Πίνακας 1: Βιβλιογραφική ταξινόμηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των 

μαθητών για τη δημιουργία των εποχών 

 

Οι αντιλήψεις των 

μαθητών για τις 

εποχές του έτους 

Έρευνες Α/θμια 

Εκπ/ση 

 

Ηλικία 

Β/θμια 

Εκπ/ση 

 

Ηλικία 

Γ/θμια 

Εκπ/ση 

 

Ηλικία 

Η Γη βρίσκεται 

μακριά από τον ήλιο 

το χειμώνα και κοντά 

το καλοκαίρι 

 Baxter (1989) 

 Sharp (1996) 

Dunlop (2000) 

Trumper (2001a) 

Trumper (2001b)  

Roald & Mikalsen (2001)   

Bakas & Mikropoulos (2003) 

Tsai & Chang  (2005) 

Parker & Heywood (1998)  

Atwood & Atwood 

(1996,1997) 

Kikas (2003, 2004)  

Trumper (2000, 2001, 2003) 

Ojala (1992)  

9-12 

10-11 

7-12 

 

 

7,9,11 

12-16 

 

12-14 

13-15 

15-17 

17 

12-13 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18+ 

18+ 

 

18+ 
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Ο κρύος πλανήτης 

παίρνει θερμότητα 

από τον ήλιο 

Baxter (1989) 9-10 13-14  

Τα σύννεφα του 

χειμώνα σταματούν 

τη θερμότητα του 

ήλιου 

Baxter (1989)  

Sharp (1996) 

Dunlop (2000) 

Roald & Mikalsen (2001)   

 

11-12 

10-11 

7-12 

7,9,11 

13-14 

 

13-14 

17 

 

Ο άξονας της Γης 

ταλαντεύεται μπρος-

πίσω στρεφόμενος 

προς τον Ήλιο το 

καλοκαίρι και μακριά 

του το χειμώνα 

Trumper (2001b) 

Roald & Mikalsen (2001) 

 Parker & Heywood (1998) 

  

 

7,9,11 

 

15-17 

17 

 

 

18+ 

Ο Ήλιος μετακινείται 

προς την άλλη πλευρά 

της Γης προκαλώντας 

το καλοκαίρι  

Baxter (1989) 9-12   

Οι αλλαγές στα φυτά 

προκαλούν τις εποχές  

Sharp (1996) 9-12   

Ο Ήλιος θερμαίνεται 

και παγώνει με 

φυσικό τρόπο κατά τη 

διάρκεια 

διαφορετικών 

περιόδων του χρόνου 

Sharp (1996) 10-12   

Ο Ήλιος κατά τη 

διάρκεια του έτους 

ταξιδεύει γύρω από 

τη Γη με διαφορετική 

ταχύτητα 

Sharp (1996) 

 Kikas (1998)  

 

10-11  

14-15 

 

Η Γη γυρίζει γύρω 

από τον άξονά της και 

από τον Ήλιο, ο 

Ήλιος φωτίζει τη μια 

πλευρά περισσότερο 

από την άλλη 

Kikas (1998) 10-11 14-15  

Ο Ήλιος δεν λάμπει 

τόσο πολύ το χειμώνα 

Kikas (1998) 10-11   

Ο Ήλιος έχει 

διαφορετικές 

ιδιότητες το 

καλοκαίρι και το 

χειμώνα 

Roald & Mikalsen (2001) 

 

7,9,11 17  

Ο Ήλιος γυρίζει γύρω 

από τον άξονά του μια 

φορά το χρόνο και 

έχει μια ζεστή 

καλοκαιρινή πλευρά 

και μια ψυχρή 

χειμωνιάτικη 

Roald & Mikalsen (2001) 

 

7,9,11 17  

Ο χειμώνας 

προκαλείται από τη 

σκιά του φεγγαριού 

Roald & Mikalsen (2001) 

 

7,9,11 17  
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Το καλοκαίρι έχουμε 

περισσότερη ζέστη 

γιατί ο ήλιος 

παραμένει για 

μεγαλύτερο διάστημα 

στον ουρανό 

Bakas & Mikropoulos, (2003) 

 

12-13   

Αέριες μάζες και 

θαλάσσια ρεύματα 

προκαλούν τις 

θερμοκρασιακές 

μεταβολές  

Bakas & Mikropoulos, (2003) 

Ojala (1992) 

12-13   

 

18+ 

 

 

Από τη στιγμή που η διδασκαλία του Φαινομένου των Εποχών στο σχολείο 

δεν αποσκοπεί πρώτιστα στο να προκαλέσει στους μαθητές δυσαρμονία ανάμεσα στις 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους και την πραγματικότητα (Posner et al, 1982), είναι 

φυσικό επακόλουθο οι μαθητές να ενσωματώσουν τις νέες επιστημονικές γνώσεις 

[ελλειπτική τροχιά Γης, κλίσης άξονα, κτλ] με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατές 

με τις προϋπάρχουσες (Vosniadou, & Brewer, 1992). 

Αναδεικνύεται η ανάγκη οι μαθητές να αναθεωρήσουν το δικό τους νοητικό 

μοντέλο και να το αντικαταστήσουν με το επιστημονικά αποδεκτό σχετικά με την 

ερμηνεία του φαινομένου των εποχών. Παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη για τον 

εκπαιδευτικό να δημιουργήσει αναπαραστάσεις και μοντέλα του φαινομένου που 

εξετάζεται. 

Σύμφωνα με την Βοσνιάδου (1991), τα νοητικά μοντέλα για τα αστρονομικά 

φαινόμενα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ευδιάκριτες κατηγορίες: τα 

διαισθητικά, τα συνθετικά και τα επιστημονικά. Τα διαισθητικά μοντέλα 

αντικατοπτρίζουν τον φυσικό κόσμο, όπως φαινομενικά βιώνεται και έτσι δεν 

εμφανίζουν καμία επιρροή από τα επιστημονικά μοντέλα. Τα συνθετικά μοντέλα 

αποτελούν έναν συνδυασμό διαισθητικών και επιστημονικών απόψεων, 

αντιπροσωπεύουν δηλαδή κάποια διαστρέβλωση των επιστημονικών πληροφοριών. 

Τέλος, τα επιστημονικά μοντέλα είναι τα μοντέλα που συμφωνούν με τις τρέχουσες 

επιστημονικές απόψεις ( Γκίτσας, 2014). 

Οι άνθρωποι από τις απαρχές της επιστημονικής σκέψης, προσπαθούσαν να 

κατανοήσουν τον κόσμο με τη βοήθεια μοντέλων. Η συγκρότηση μοντέλων συνιστά 

μια από τις κυρίαρχες επιδιώξεις των επιστημόνων, διότι συντελεί καθοριστικά στη 

σύλληψη και την κατασκευή μιας επιστημονικής θεωρίας, ενώ αντίστοιχα η χρήση 

τους βοηθά στην κατανόηση των επιστημονικών θεωριών (Greca & Moreira, 2000). 
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Τα μοντέλα παίζουν κεντρικό ρόλο στον τομέα της επιστήμης, επειδή είναι 

αναπαραστάσεις των ιδεών, αντικειμένων, φαινόμενα ή συστήματα. Επίσης, είναι 

πολύ σημαντικά στη διδασκαλία της επιστήμης, διότι συνήθως θεωρείται ότι η 

μοντελοποίηση βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ της θεωρίας και 

των αντικειμένων ή φαινομένων, που πρέπει να διδαχθούν (Silva, 2006). 

Τα μοντέλα όπως και οι μεταφορές και οι αναλογίες είναι εργαλεία σκέψης, 

προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (Χαλκιά, 2010, Guerra-Ramos, 2011). Από την 

αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας, οι αναλογίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως έννοιες 

οικοδόμησης για παιδιά και ενήλικες. Μεταφορές, παρομοιώσεις, αναλογίες και 

παραβολές είναι σημεία αναφοράς στον προφορικό λόγο και στη γραπτή επικοινωνία 

(Harrison & Treagust, 1993).  

Οι αναλογίες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη της 

επιστημονικής γνώσης (Hesse, 1966). Ο Johannes Kepler ανέπτυξε την ιδέα του για 

την κίνηση των πλανητών από τη λειτουργία ενός ρολογιού (Bronowski, 1973 στους 

Harrison & Treagust, 1993) και ο Huygens χρησιμοποιείσαι νερό, κύμα, κίνηση για 

την κατανόηση του φωτός (Duit, 1991 στους Harrison & Treagust, 1993).  

 

Τρόποι διδασκαλίας του φαινομένου των εποχών  

Ένας συνήθης τρόπος διδασκαλίας του φαινομένου των εποχών είναι η χρήση 

δισδιάστατων μοντέλων, τα οποία όμως δεν είναι αποδοτικά στο να γίνουν 

κατανοητές σύνθετες έννοιες, ενώ από την άλλη οι τρισδιάστατες προσομοιώσεις 

είναι πιο αποτελεσματικές στο να βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες που 

περιλαμβάνουν μεγάλη συνθετότητα και εναλλαγές μεταξύ πλαισίων και κλιμάκων 

(Schneps et al, 2014). Η χρήση επομένως λογισμικού τρισδιάστατων προσομοιώσεων 

σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν τις αιτίες 

του φαινομένου των εποχών (Sneider et al, 2011), αφού με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η αισθητοποίηση-οπτικοποίηση του φαινομένου, προσφέροντας 

πολλαπλές αναπαραστάσεις για να υπάρχει άμεση εποπτεία και καλύτερη 

οικοδόμηση της γνώσης (Λάππα & Σταυρίδου, 2009). Εξαιρετικής επίσης σημασίας 

φαίνεται να είναι και η βελτίωση των περιβαλλοντικών παραγόντων καθώς και των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων, αφού οδηγεί σε αντίστοιχη βελτίωση τόσο των 

γνωστικών όσο και των παραγόντων επίδοσης, που με τη σειρά τους βελτιώνουν τους 

συναισθηματικούς παράγοντες, ενώ αυτή η επίδραση διαρκεί περισσότερο σε 
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σύγκριση με τις ομάδες όπου εφαρμόστηκαν παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας 

(Zhang, Sung, Hou, & Chang, 2014). 

Σε πολλά γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, η χρήση 

προσομοιώσεων και μοντέλων στον υπολογιστή έχει θετικά αποτελέσματα, τόσο στη 

μάθηση και κατανόηση των φαινομένων, όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

θετικών στάσεων απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, στην έρευνα και τη γνώση 

(Σολομωνίδου, 2003). Η ικανότητα των προσομοιώσεων να απεικονίζουν τα 

φαινόμενα και να επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν δυναμικά με τα 

διάφορα μοντέλα, δημιουργεί αναμφισβήτητα έναν μοναδικό τρόπο 

συνειδητοποίησης των εννοιών από τους μαθητές (Windschitl & Andre 1998). 

Επίσης, η αξιοποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει 

δυνατότητες ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, με πιο 

σημαντική τη δυνατότητα μετακίνησης από το δασκαλοκεντρικό σύστημα 

διδασκαλίας, σε ανοικτά περιβάλλοντα, τα οποία ευνοούν την ενεργητική, 

αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση για όλους τους μαθητές (Τζιμογιάννης & 

Σιόρεντα, 2007).  

 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-

Ε) 

Με τον όρο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (ICT in Education) εννοείται η 

ενσωμάτωση και συστηματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών εμπειριών και την 

επίτευξη υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών αποτελεσμάτων (Δημητριάδης, 2015). 

Το πρώτο σκέλος του στόχου (βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών 

εμπειριών) αφορά το πιο ποιοτικό (και συχνά μη εύκολα μετρήσιμο) τμήμα της 

μαθησιακής εμπειρίας που σχετίζεται με την εμπλοκή των μαθητών σε 

δραστηριότητες που επάγουν υψηλότερου επιπέδου γνωστικές διεργασίες (ανάλυση, 

σύνθεση, αξιολόγηση) και ευνοούν αντίστοιχα επίπεδα μάθησης. Το δεύτερο 

(επίτευξη υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών αποτελεσμάτων) σχετίζεται με την 

επίτευξη μετρήσιμων στόχων που αφορούν την αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και της μάθησης. Συνήθως η χρήση των ΤΠΕ προσδοκάται ότι θα 

οδηγήσει σε γρηγορότερη επίτευξη περισσότερων μαθησιακών στόχων, εκπαίδευση 

μεγαλύτερου αριθμού μαθητών, διατήρηση γνώσεων για μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα, ανάπτυξη σημαντικών «οριζόντιων» δεξιοτήτων παράλληλα με τις γνώσεις 

του γνωστικού πεδίου, όπως π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας 

παράλληλα με εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο. (Δημητριάδης, 2015). 

Με την σχεδίαση κατάλληλων εφαρμογών οι Τ.Π.Ε. έχουν την δυνατότητα  

να αλλάξουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Με την ένταξη των Τ.Π.Ε. ο εκπαιδευτικός  

έχει τον ρόλο του οργανωτή, του διαχειριστή της μάθησης σε ένα περιβάλλον όπου τα 

παιδιά μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά συστήματα. Δεν είναι 

πλέον η κύρια πηγή πληροφοριών ο εκπαιδευτικός και τα σχολικά βιβλία. 

Υπάρχουν βέβαια και εφαρμογές που δίνουν στον Η/Υ το ρόλο δασκάλου. 

Ένα λογισμικό αυτού του τύπου πρέπει να προσφέρει στο μαθητή, απεριόριστη 

πρακτική άσκηση, να παρέχει συνεχή ανάδραση, να εξηγεί πώς να βρεθεί η σωστή 

απάντηση σε ένα πρόβλημα και να περιλαμβάνει ένα υποσύστημα παρακολούθησης 

της προόδου του μαθητή. Πρέπει να προσδιορίζει τις προαπαιτούμενες γνώσεις, να 

προσαρμόζει τις ασκήσεις και τις επεξηγήσεις του στις ανάγκες του κάθε μαθητή 

βασιζόμενο στην ανταπόκριση του μαθητή, και να παρέχει εύχρηστο σύστημα 

λεξιλογίου και βιβλιογραφικής αναφοράς. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την 

εξάσκηση των μαθητών σε επιμέρους ενότητες διδακτέας ύλης. Η διόρθωση και η 

ανατροφοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα, το οποίο είναι δυνατό να προσαρμοστεί 

στις δυνατότητες του ασκούμενου και να παρουσιάσει στο τέλος την πορεία και την 

επίδοσή του (Γίντσης, 2017). 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται με το 

πληκτρολόγιο και το ποντίκι που είναι ο παραδοσιακός τρόπος αλληλεπίδρασης του 

χρήστη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μεγάλη έμφαση δίνεται πλέον  στην 

ενσώματη και εμπειρική μάθηση που υπάρχουν πολλά οφέλη. Τα τελευταία χρόνια 

μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι οθόνες αφής, οι οποίες είναι ένα βήμα προς αυτή 

την κατεύθυνση, καθώς ο χρήστης για να αλληλεπιδράσει με τον Η/Υ χρησιμοποιεί 

χειρονομίες οι οποίες έχουν νόημα. Έτσι έχει υιοθετηθεί ο όρος Διάχυτος 

Υπολογισμός ή αλλιώς διάχυτη πληροφορική (umbiqutus computing) (Γίντσης, 

2017). 

Η έννοια διάχυτη πληροφορική σημαίνει ότι η χρήση υπολογιστικών 

συστημάτων εμφανίζεται παντού. Σε αντίθεση με την κλασική πληροφορική, με τους 

υπολογιστές γραφείου, τα laptop κτλ., τα υπολογιστικά συστήματα που 

χρησιμοποιούν διάχυτη πληροφορική μπορούν να υφίστανται σε κάθε συσκευή, σε 

κάθε χώρο και με κάθε μορφή. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή, ο οποίος 



25 

 

μπορεί να πάρει την μορφή καθημερινών αντικειμένων. Τα αντικείμενα αυτά έχουν 

εγκατεστημένους αισθητήρες που ανιχνεύουν το ανθρώπινο άγγιγμα, την κίνηση, την 

φωνή κτλ και στέλνουν πληροφορίες στην κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή. Είναι 

ένα νέο είδος έρευνας που περικλείεται στον γενικό όρο διάχυτος υπολογισμός και 

βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή μέσω έξυπνα 

κατασκευασμένων αντικειμένων. Η σωματική δραστηριότητα και ο χειρισμός 

φυσικών αντικειμένων μπορεί να είναι ευεργετικοί τρόποι διδασκαλίας. 

Προγενέστερες μελέτες, έχουν δείξει ότι διαδραστικά μοντέλα που βασίζονται στο 

ασυνείδητο μπορεί να ωφελήσουν τη μαθησιακή διαδικασία με την εισαγωγή των 

ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών και τις ευκαιρίες που έχουν προκύψει για την 

προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και τη χρήση αντικείμενων στη μάθηση. 

Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τα οφέλη της ενσώματης αλληλεπίδρασης με 

αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Για την εκμάθηση υποστηρίζεται ότι τα διάφορα 

απτά αντικείμενα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργητική μάθηση. Η κίνηση 

του σώματος  και  ο  χειρισμός  αντικειμένων  είναι  δεξιότητες  πολύτιμες  για  τη  

γνωστική ανάπτυξη (Γίντσης, 2017). 

Ακόμη, αυτός ο τύπος μάθησης είναι ιδιαίτερα ευεργετικός για τομείς όπως τα 

μαθηματικά και η φυσική. Οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τα διάφορα 

φαινόμενα διότι μπορούν πλέον να τα αγγίξουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. 

Όσο περισσότερες αισθήσεις χρησιμοποιεί κάποιος στην μαθησιακή διαδικασία, τόσο 

ανεβαίνει το επίπεδο αυτής και η μάθηση έρχεται εμπειρικά και πιο εύκολα. Έτσι, μια 

διδακτική προσέγγιση, που προωθεί το παιχνίδι, ενεργοποιώντας τα παιδιά να 

κινηθούν στον χώρο και να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ενώ ταυτόχρονα προωθεί 

την μαθησιακή διαδικασία είναι αυτό που ονομάζουμε ενσώματη μάθηση (Γίντσης, 

2017). 

 

Ιστορική αναδρομή – Σχεδίαση διεπαφής χρήστη διάχυτου 

υπολογισμού 

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 στην ιστορία της πληροφορικής, 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά η γραφική διεπαφή χρήστη – Graphical User 

Interfaces (GUI). Με την κυκλοφορία και την ευρεία αποδοχή των Windows, η 

Microsoft ενσωμάτωσε στις ζωές των ανθρώπων τις γραφικές διεπαφές χρήστη. Τότε 

έγινε για πρώτη φορά η απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή διάφορων 
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μεταφορών, για  παράδειγμα τα διάφορα αρχεία είχαν την μορφή φακέλων. Με αυτόν 

τον τρόπο, γίνεται εύκολα η σύνδεση του αρχείου που υπάρχει σε πραγματικούς 

φακέλους (χειροπιαστούς), με το νέο ψηφιακό αρχείο που δημιουργήθηκε στον 

υπολογιστή. Ο κύριος στόχος ενός σχεδιαστή εκείνη την εποχή ήταν να δημιουργήσει 

ένα συμβολικό σύστημα, το οποίο προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή, που 

διευκολύνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και 

υπολογιστή. Ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε με την παρουσίαση στον χρήστη 

γραφικών μεταφορών από αντικείμενα που χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή, 

τα οποία στον ψηφιακό κόσμο έχουν την ίδια ή παρόμοια λειτουργία (Γίντσης, 2017). 

Στην ίδια δεκαετία η εταιρεία ubicomp παρουσίασε κάποια πειραματικά 

μοντέλα ειδών γραφείου, τα οποία είχαν εγκατεστημένα υπολογιστικά συστήματα 

στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα ψηφιακά σημειωματάρια και πίνακες τα οποία 

έδειχναν πως φαντάζονταν ένα ψηφιοποιημένο γραφείο του μέλλοντος με υλικά της 

καθημερινής ζωής, τα οποία όμως είχαν γίνει ψηφιακά. Φυσικά, αυτά τα πρότυπα-

πειραματικά μοντέλα δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια των καταναλωτών. Τα τελευταία 

χρόνια όμως έχει αρχίσει να κινείται η αγορά και πάλι προς αυτήν την κατεύθυνση με 

την κυκλοφορία συσκευών που βασίζονται σε απτικές διεπαφές χρήστη, όπως τα 

tablets και τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (Wiberg M. & Robles E. 2010). 

Στόχος τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχυθούν οι μεταφορές στις γραφικές 

διεπαφές χρήστη έτσι ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση του χρήστη με αντικείμενα 

του πραγματικού κόσμου. Για να επιτευχθεί παντού ο διάχυτος υπολογισμός, πρέπει 

σε κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή να εισαχθούν 

αισθητήρες και επεξεργαστές (Wiberg M. & Robles E. 2010). 

Η ψηφιοποίηση στη ζωής των ανθρώπων είναι αναπόφευκτη, σύμφωνα με τον 

Nicholas Negroponte (1995). Κεντρικός στόχος είναι η προσπάθεια, να συμβεί η 

ψηφιοποίηση όσο πιο εύκολα γίνεται. Η μετάβαση από τις μεταφορές που υπάρχουν 

στα γραφικά συστήματα διεπαφής χρήστη, στην δημιουργία νέων υβριδικών 

συσκευών με την εγκατάσταση αισθητήρων αφής, κίνησης κτλ. (Wiberg M. & Robles 

E. 2010). Στην σχεδίαση των διεπαφών διάχυτου, η αλληλεπίδραση γίνεται μέσω της 

αφής, του χειρισμού αντικειμένων της καθημερινής ζωής και των κινήσεων του 

σώματος. 

“The most profound technologies are those that disappear. They weave 

themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. - 

Weiser M.” 
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Ο Mark Weiser το 1991 αναφέρει στο παραπάνω εδάφιο ότι η τεχνολογία των 

υπολογιστών θα έχει μπει στο μέλλον τόσο βαθιά στις ζωές των ανθρώπων που θα 

είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς που βρίσκονται κρυμμένα τα υπολογιστικά 

συστήματα. Σήμερα 2019 και οι προβλέψεις του έχουν βγει αληθινές. Υπάρχουν 

παντού “έξυπνες” συσκευές για κατανάλωση στο ευρύ κοινό. “Έξυπνα” κινητά 

τηλέφωνα, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια τα οποία έχουν 

εγκατεστημένους αισθητήρες και επεξεργαστές. Είναι στην ουσία δηλαδή 

ολοκληρωμένα υπολογιστικά συστήματα με πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες 

δυνατότητες από ότι στο παρελθόν (Γίντσης, 2017). 

 

Επαυξημένη και Μεικτή Πραγματικότητα  

Η επέκταση της διάχυτης πληροφορικής είναι η επαυξημένη και μεικτή 

πραγματικότητα. Η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) είναι ένα 

ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας ( 

virtual reality). Ο όρος αναφέρεται στην προσθήκη εικονικής πληροφορίας μέσω 

κατάλληλων συσκευών, στο περιβάλλον το οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσω 

των αισθητηρίων οργάνων του.  

Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει σαν βασική ιδέα να παραθέσει γραφικά, 

ήχο και αισθητηριακές ενισχύσεις, στον πραγματικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Η 

τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας επιτρέπει την επαύξηση του τρόπου με 

τον οποίο βλέπει, ακούει και αντιλαμβάνεται κανείς με το περιβάλλον γύρω του, με 

νέους τρόπους που περιορίζονται μόνο από τη δύναμη της φαντασίας του ανθρώπινου 

νου και τις δυνατότητες των υπολογιστών.  

Κατά καιρούς, μία μεγάλη ποικιλία τεχνικών αλληλεπίδρασης έχει 

παρουσιαστεί για το χειρισμό των εικονικών αντικειμένων σε εφαρμογές 

επαυξημένης πραγματικότητας. Ωστόσο, οι περισσότερες προσεγγίσεις βασίζονται σε  

αλληλεπιδράσεις με δισδιάστατες οθόνες αφής και πατήματα πλήκτρων συσκευών, με 

αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητές τους, αφού χρησιμοποιούνται 

δισδιάστατοι τρόποι εισόδου, για τρισδιάστατες αλληλεπιδράσεις. Έτσι χάνεται η 

ψευδαίσθηση που χρειάζονται οι χρήστες για την άμεση  αλληλεπίδραση με τα 

εικονικά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο.  

Οι κύριες προκλήσεις που εντοπίζονται κατά την ανάπτυξη εφαρμογών 

επαυξημένης πραγματικότητας, που έχουν ως στόχο την αλληλεπίδραση των 
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εικονικών αντικειμένων με τα χέρια και τα δάκτυλα των χρηστών, αφορούν τον 

φυσικό χειρισμό εικονικών και πραγματικών αντικειμένων και την όσο το δυνατόν 

σωστότερη ποιότητα απεικόνισής τους, όταν τα εικονικά αντικείμενα αποκρύπτουν 

τα πραγματικά ή συμβαίνει το αντίθετο. Ωστόσο, η αξιοποίηση φυσικών μεθόδων 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα χέρια των χρηστών και τα εικονικά αντικείμενα, 

μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία τους και να αυξήσει τον ρεαλισμό της σκηνής 

(Μπίκου, 2015). 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Ronald Azuma το 1997, η επαυξημένη 

πραγματικότητα είναι μία παραλλαγή της εικονικής πραγματικότητας, αλλά δε θα 

πρέπει να συγχέεται με την τελευταία, διότι συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο και 

δεν τον υποκαθιστά. 

Η πλήρης ”εμβύθιση” του χρήστη σε ένα περιβάλλον πλήρως ελεγχόμενο από 

υπολογιστή, το οποίο δεν του επιτρέπει να δει τον πραγματικό κόσμο γύρω του είναι 

ο στόχος  της εικονικής πραγματικότητας. Οι χρήστες εμβυθίζονται σε μία σκηνή που 

αν και αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από γραφικά, γίνεται αντιληπτή σαν να ήταν 

πραγματική. Για να δημιουργηθεί μια ρεαλιστική εικονική σκηνή, το επίπεδο των 

λεπτομερειών των γραφικών που συνιστούν τα αντικείμενα της εικονικής σκηνής 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό και η απεικόνιση πρέπει να πραγματοποιείται σε 

πραγματικό χρόνο. Ωστόσο όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των λεπτομερειών, τόσο 

μειώνεται η απόδοση ενός συστήματος προσπαθώντας να τα απεικονίσει (Μπίκου, 

2015). 

Εν αντιθέσει, στόχος της επαυξημένης πραγματικότητας είναι η ενσωμάτωση 

συνθετικών πληροφοριών στο πραγματικό περιβάλλον με αποτέλεσμα αυτό να μην 

αποκρύπτεται εντελώς, αλλά αντίθετα να έχει κυρίαρχο ρόλο. Τα εικονικά 

αντικείμενα σε ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, δεν είναι απαραίτητο 

να έχουν ένα υψηλό επίπεδο λεπτομερειών. Η ρεαλιστική ποιότητά τους περιορίζεται 

μόνο από τις παραμέτρους της εφαρμογής (Μπίκου, 2015). 

Ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας, στο οποίο απεικονίζονται μόνο 

μερικά απλά εικονικά αντικείμενα σε μία σκηνή, απαιτεί λιγότερη ισχύ από ένα 

σύστημα εικονικής πραγματικότητας, στο οποίο πρέπει να απεικονίζεται ολόκληρη η 

σκηνή. Επίσης, στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, οι συσκευές απεικόνισης 

χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν τη θέση του χρήστη μαζί με μία οθόνη που 

απεικονίζει την ψηφιακή σκηνή, ενώ σε ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας, 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εξοπλισμοί για την ανίχνευση και την πληροφόρηση 
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του χρήστη (Μπίκου, 2015). 

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα συστήματα 

επαυξημένης πραγματικότητας σύμφωνα με μία ερευνητική επισκόπηση του πεδίου: 

•Να συνδυάζουν την πραγματική με την εικονική πληροφορία. 

•Να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. 

•Να λειτουργούν αναφορικά με τον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο. 

Σύμφωνα με τον Paul Milgram, η επαυξημένη πραγματικότητα ανήκει στην 

τεχνολογία της μεικτής πραγματικότητας (mixed reality). Στη δημοσίευσή τους, 

ορίζεται το ”συνεχές πραγματικότητας - εικονικότητας” (reality - virtuality 

continuum), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των διαφόρων 

μορφών της μεικτής πραγματικότητας με την τοποθέτησή τους σε ένα φάσμα, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Μεικτή Πραγματικότητα 

 

Στη μία άκρη του φάσματος βρίσκεται το πραγματικό περιβάλλον, που δεν 

περιέχει καμία εικονική πληροφορία. Ενώ μετακινούμαστε προς τα δεξιά, εντοπίζεται 

η επαυξημένη πραγματικότητα, όπου τα τεχνητά αντικείμενα προστίθενται στον 

φυσικό κόσμο. Αμέσως πιο δεξιά, εντοπίζεται η επαυξημένη εικονικότητα, όπου τα 

αντικείμενα του φυσικού κόσμου (όπως μία ζωντανή απεικόνιση μίας 

απομακρυσμένης προβολής) προστίθενται σε ένα πλήρως εικονικό περιβάλλον 

”εμβύθισης”. Φτάνοντας στο δεξί άκρο του φάσματος, παρατηρείται ένα πλήρως 

συνθετικό περιβάλλον, αυτό της εικονικής πραγματικότητας, στο οποίο δεν υπάρχει 

καμία πληροφορία από τον φυσικό κόσμο. Κάθε είδος 3D περιβάλλοντος μπορεί να 

τοποθετηθεί κατά μήκος του φάσματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη 

σύγκριση των χαρακτηριστικών του (Μπίκου, 2015). 

Στην προσπάθεια διδασκαλίας σύνθετων επιστημονικών εννοιών σε μία σειρά 

ερευνών γίνεται χρήση εικονικών περιβαλλόντων και εφαρμογών. Οι Bakas & 

Mikropoulos (2003) πρότειναν ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον σε Η/Υ, το 
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οποίο παρείχε στους μαθητές νέες εμπειρίες, προσωπική εμπλοκή και την εκ του 

σύνεγγυς εξέταση των υπό μελέτη φαινομένων. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

οδηγούν ένα εικονικό διαστημόπλοιο που μπορούσε να κινηθεί στο διάστημα, να 

αλλάξει την οπτική και να ελέγξει-αλλάξει τα χαρακτηριστικά του εικονικού κόσμου 

(άξονας της Γης, ταχύτητα περιφοράς και περιστροφής, προβολή της τροχιάς, τρέχον 

μήνας) με τη χρήση χειριστηρίων στην κονσόλα του διαστημοπλοίου (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Εικονικό Διαστημόπλοιο  (Bakas & Mikropoulos, 2003) 

 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι 

εποχές καθώς και η άνοδος - πτώση της θερμοκρασίας σε μία περιοχή, είναι το 

αποτέλεσμα της διαφορετικής Ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται αυτή η περιοχή, 

εξαιτίας της κλίσης του άξονα περιστροφής της Γης. Μετά την εφαρμογή: τα 

εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα (ο άξονας της Γης, η τροχιά γύρω από τον 

Ήλιο), βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το πλανητικό σύστημα και 

τα υπό εξέταση φαινόμενα. 

Ο Küçüközer και συν. (2009) εξέτασαν την επίδραση διδασκαλίας βασικών 

εννοιών της αστρονομίας μέσω της στρατηγικής: πρόβλεψη-παρατήρηση-εξήγηση, με 

τη χρήση τρισδιάστατων μοντέλων στον υπολογιστή και παρατηρήσεων. Οι 

δραστηριότητες που έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν την εξής μορφή: αρχικά οι 

μαθητές καλούνταν να κάνουν προβλέψεις για το φαινόμενο, στην συνέχεια 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό 3D STUDIO MAX 8  trial  program (επαγγελματικό 

πακέτο λογισμικού που περιγράφει με ακρίβεια τον τρισδιάστατο χώρο και τις 

αστρονομικές κλίμακες) παρατηρούσαν το φαινόμενο και τέλος καλούνταν να 

εξηγήσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στις προβλέψεις και τις 

παρατηρήσεις τους (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Παρατήρηση φαινομένου (Küçüközer, 2009) 

 

Στο στάδιο της παρατήρησης οι μαθητές παρακολούθησαν το τρισδιάστατο 

μοντέλο καθώς παρουσιαζόταν από τον εκπαιδευτικό. Το σημαντικότερο εύρημα της 

έρευνας ήταν ότι ο συνδυασμός παρατηρήσεων και τρισδιάστατων μοντέλων στον 

υπολογιστή είχε σημαντική επίδραση στο να επιτευχθεί εννοιολογική αλλαγή και 

μάθηση κατά τη διδασκαλία. 

Οι Shelton & Hedley (2002), στην έρευνά τους εφάρμοσαν ένα σύστημα 

Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη μελέτη φαινομένων όπως οι εποχές (Εικόνα 

5). 

 

Εικόνα 5: Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας (Shelton & Hedley, 2002) 

 

Το σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας στήθηκε σε μία γωνία ενός 

δωματίου. Οι χρήστες φορούσαν ένα ζευγάρι γυαλιών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (Cy-Visor DH-440), πάνω στο οποίο ήταν προσαρμοσμένη μια 

βίντεο κάμερα. Τα γυαλιά και η κάμερα ήταν συνδεδεμένα σε έναν Η/Υ με Windows 

XP και το λογισμικό ARToolkit ver. 2.52. Η δυνατότητα αλλαγής της προοπτικής (90 

μοίρες) των μοντέλων Ηλιοστάσιο/Ισημερία πολλές φορές, βοήθησε να κατανοήσουν 

πως ο άξονας της γης και η θέση της γύρο από τον ήλιο προκαλεί τις μεταβολές στο 

φως και τη θερμοκρασία (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Κάρτα Επαυξημένης (Shelton & Hedley, 2002) 

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η εκμάθηση περίπλοκων 

φαινομένων είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που οι μαθητές ελέγχουν «πότε» 

και «πως» έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται εικονικά τρισδιάστατα αντικείμενα.  

Οι Sin & Zaman (2010) δημιούργησαν το Live Solar System (LSS), ένα 

Εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο στην Επαυξημένη Πραγματικότητα, το οποίο 

ενσωματώνει ποικιλία πολυμεσικών στοιχείων, όπως βίντεο, γραφικά, κείμενο και 

τρισδιάστατα αντικείμενα. Καλύπτει τρεις θεματικές: «Ηλιακό Σύστημα», «Ήλιος» 

και «Αστέρια». Η χρήση της εφαρμογής δεν γίνεται με πληκτρολόγιο και ποντίκι, 

αλλά με κύβους. Ο κύβος είναι ένα αντικείμενο με το οποίο υπάρχει εξοικείωση 

σχετικά με το χειρισμό του και εύκολα μπορεί κάποιος να το σηκώσει, να το 

περιστρέψει, να το τοποθετήσει, να το πετάξει, να το πιέσει, να το κρατήσει (Εικόνα 

7). Ακόμα επαυξάνεται το περιεχόμενο ενός κειμένου μιας κάρτας με βίντεο, ο 

χειρισμός του οποίου (play/stop) γίνεται μέσω Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Εικόνα 8). 

    

 

 
Εικόνα 7: Κύβος χειριστήριο (Sin & Zaman, 2010) 
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Εικόνα 8: Ηλιακό Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας (Sin & Zaman, 2010) 

 

Επίσης το μοντέλο Επαυξημένης Πραγματικότητας φάνηκε να διευκολύνει 

περισσότερο τις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς 

βελτιώνει το κοινωνικό πλαίσιο και περιβάλλον, που είναι σημαντικά στοιχεία για τα 

κίνητρα και την αυτό-ρύθμιση των μαθητών (Fleck & Simon, 2013). 

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μία σειρά από έρευνες, όπου 

περιγράφονται τα οφέλη μιας πιο εκφραστικής και ενσώματης αλληλεπίδρασης με το 

επιστημονικό περιεχόμενο. Στην έρευνά των Lindgren, Tscholl, Wang και Johnson 

(2016) διαφάνηκε ότι η εκτέλεση εννοιών και η βίωση κρίσιμων φυσικών ιδεών, με 

τη συμμετοχή όλου του σώματος οδηγεί σε σημαντικά μαθησιακά οφέλη, σε 

μεγαλύτερα επίπεδα εμπλοκής και περισσότερο θετική στάση ως προς την επιστήμη. 

Στην ίδια έρευνα έγινε σύγκριση με τη χρήση της εφαρμογής προσομοίωσης με τον 

παραδοσιακό τρόπο ελέγχου με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Η ομάδα των 

συμμετεχόντων που χρησιμοποίησε όλο το σώμα παρουσίασε υψηλότερα μαθησιακά 

αποτελέσματα και θετικότερη στάση σε σχέση με την εμπειρία προσομοίωσης και το 

μαθησιακό περιβάλλον. O Johnson-Glenberg και συν. (2014) στην έρευνά τους 

δημιούργησαν για τη διδασκαλία της κεντρομόλου δύναμης μία προσομοίωση σε 

υπολογιστή, με την οποία έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν το σώμα 

τους, κουνώντας ένα ανιχνεύσιμο αντικείμενο πάνω από το κεφάλι τους, 

παρουσίασαν υψηλότερα μακροχρόνια μαθησιακά οφέλη στην φυσική σε σχέση με 

την ομάδα των μαθητών που χρησιμοποίησε το ποντίκι για το χειρισμό της 

προσομοίωσης. Μία άλλη έρευνα ενέπλεξε τους μαθητές σε προσομοιώσεις για τη 

δύναμη και την κίνηση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συσχετίσουν επιτυχώς τη 

φυσική σωματική δραστηριότητα με τις τυπικές αναπαραστάσεις των φαινομένων 

αυτών, σε μία διαδικασία που αναφέρεται ως “progressive symbolization” (Enyedy et 

al., 2012). 
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Ενσώματη μάθηση 

Kατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές δεκαετίας 1990, διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά η θεωρία της μάθησης ως η κοινωνική διαδικασία η οποία 

προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές εμπειρίες. Σε αντίθεση με την μέχρι 

τότε ισχύουσα θεωρία ότι η μάθηση είναι μια ατομική διαδικασία, ένα καθαρά 

προσωπικό ζήτημα.  

Η μάθηση διακρίνεται σε διαφορετικά επίπεδα στόχων και επιπέδων. Μια 

ευρύτατα χρησιμοποιούμενη ταξινόμησή τους είναι γνωστή ως «ταξινόμηση Bloom» 

(Bloom’s taxonomy) από το όνομα του προέδρου της επιτροπής εκπαιδευτικών που 

πρωτοεισηγήθηκε τη συγκεκριμένη ταξινομία το 1956. Η ταξινομία Bloom διακρίνει 

τρεις άξονες μάθησης: 

 * Γνωστικό (cognitive): Περιλαμβάνει γνώση, κατανόηση και υψηλότερου επιπέδου 

κριτική σκέψη που αναπτύσσουμε σε σχέση με κάποιο γνωστικό πεδίο μελέτης. 

 * Συναισθηματικό (affective): Αφορά την ανάπτυξη στάσεων, πίστεων, εκτιμήσεων 

και συναισθημάτων σχετικών με το αντικείμενο της μάθησης.  

* Ψυχοκινητικό (psychomotor): Αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων κίνησης, όπως π.χ. 

φυσική διαχείριση εργαλείων, οργάνων κ.λπ.  

Στον γνωστικό άξονα η ταξινομία διακρίνει τα εξής επίπεδα (από το 

χαμηλότερο προς το υψηλότερο):  

* Ανακαλώ (recall, remember): Ανακαλώ απλές βασικές γνώσεις ή πληροφορίες για 

το πεδίο από τη μνήμη μου.  

* Κατανοώ (understand): Αναπτύσσω βαθύτερη εννοιολογική γνώση, δηλ. οικοδομώ 

και κατανοώ ουσιαστικότερα νοήματα για το πεδίο, συνδέοντας μεταξύ τους 

γνωσιολογικά στοιχεία του πεδίου. 

 * Εφαρμόζω (apply): Έχω την ικανότητα να εφαρμόσω στην πράξη κάποια γνώση, 

εκτελώντας μια διαδικασία και επιτυγχάνοντας έναν συγκεκριμένο στόχο.  

* Αναλύω (analyze): Αναλύω (διαιρώ) μια κατάσταση/πρόβλημα σε απλούστερα 

μέρη και αντιλαμβάνομαι το πώς τα μέρη συνδέονται μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας 

συνθετότερης δομής.  

* Δημιουργώ, συνθέτω (create, synthesize): Συνθέτω απλούστερα στοιχεία για να 

δημιουργήσω ένα νέο συνεπές και λειτουργικό σύνολο. Προτείνω μια νέα λύση σε 

ένα σύνθετο πρόβλημα. 
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 * Αξιολογώ (evaluate): Διατυπώνω κρίσεις με βάση κριτήρια και πρότυπα 

(standards). Αξιολογώ τις διάφορες λύσεις που έχουν προταθεί για ένα πρόβλημα.  

Τα τρία τελευταία επίπεδα (αναλύω, συνθέτω, αξιολογώ) αναφέρονται 

συνήθως ως δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου (ή κριτικές ικανότητες) και αποτελούν 

σήμερα έναν σημαντικό στόχο της εκπαίδευσης και της τεχνολογικά 

υποστηριζόμενης μάθησης. 

Στην εκπαίδευση η ιδέα της προώθησης της μάθησης κατέχει κεντρικό ρόλο 

και σε ό, τι αφορά τη σχέση της διδασκαλίας και της μάθησης, είναι σαφές ότι η 

πρόθεση να παρέλθει η μάθηση, αποτελεί χαρακτηριστικό της διδασκαλίας. Λόγω της 

ποικιλίας των πραγμάτων που έχουν οι μαθητές να μάθουν, προκύπτει ότι και ο 

τρόπος που κάποιος μαθαίνει ποικίλει εξίσου. Οι διάφορες ψυχολογικές προσεγγίσεις 

και θεωρίες της μάθησης, αγνοούσαν τον ρόλο που παίζει το σώμα, για το πώς 

αντιλαμβάνεται ο καθένας τον εαυτό του, άλλους ανθρώπους και άλλα πράγματα 

στον κόσμο, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνεται να δοθεί μια εξήγηση για το πώς οι 

άνθρωποι μαθαίνουν και μάλιστα ουσιαστικά και με νόημα (Stolz, 2015). 

Ειδικότερα, η ενσώματη μάθηση είναι μια κιναισθητική, συλλογική, 

πολυτροπική και βιωματική διαδικασία η οποία απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 

μελών του ανθρώπινου σώματος για τη μεταφορά μηνυμάτων. 

 Η ενσώματη μάθηση ως διαδικασία στηρίζεται στη θεωρία της ενσώματης 

νόησης, μιας σχετικά πρόσφατης θεωρίας με ανατρεπτικά χαρακτηριστικά που 

αποτελεί τομή στον τρόπο μάθησης και διδασκαλίας που κυριαρχούσε μέχρι πριν δύο 

με τρείς δεκαετίες. Ενσώματη νόηση είναι η θεωρία ότι το μυαλό δεν συνδέεται μόνο 

με το σώμα αλλά και ότι το σώμα επηρεάζει το μυαλό. Μυαλό και σώμα, δηλαδή, σε 

πλήρη αλληλεπίδραση. 

 Η ενσώματη γνώση έχει μια σχετικά σύντομη ιστορία. Οι πνευματικές της 

ρίζες χρονολογούνται στις αρχές του 20ου αιώνα με τους φιλοσόφους Μartin 

Heidegger, Maurice Merleau-Ponty και  John Dewey να διατυπώνουν εμπειρικά 

σχετικές μελέτες. Το αντίθετο της ενσώματης νόησης αποτελεί η θεωρία του δυϊσμού, 

μια θεωρία του Ρενέ Ντεκάρτ (René Descartes,17ος αιώνας). Σύμφωνα με αυτή, 

υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μυαλού και σώματος τόσο στο ότι το σώμα είναι από 

τη φύση του πάντα διαιρεμένο, όσο και ότι το μυαλό είναι εντελώς αδιαίρετο. 

Επομένως, ο νους είναι τελείως διαφορετικός από το σώμα. Στους αιώνες που 

ακολούθησαν, η θεωρία αυτή εξαλείφθηκε. 

Μία από τις κορυφαίες φιγούρες στην εμπειρική μελέτη της ενσώματης 
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νόησης είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ,  

George Lakoff.  Όπως έχει και ο ίδιος διατυπώσει : "Είμαστε «νευρικά» όντα. Ο 

εγκέφαλος μας λαμβάνει μηνύματα από το υπόλοιπο σώμα. Το τι είναι τα σώματα 

μας και πως λειτουργούν στον κόσμο δομούν και τον τρόπο με τον οποίο 

σκεφτόμαστε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε το οτιδήποτε αλλά μόνο ότι επιτρέπει ο 

εγκέφαλός μας στα πλαίσια της ενσώματης νόησης" ( Lakoff,1999). Σε γενικές 

γραμμές, απόψεις που κυριαρχούν στη φιλοσοφία του νου και της γνωσιακής 

επιστήμης άρχισαν να θεωρούν το σώμα ως «περιφέρεια» για την κατανόηση της 

φύσης του νου και της γνωστικής λειτουργίας. Οι υποστηρικτές της ενσώματης 

επιστήμης είδαν την άποψη αυτή ως ένα σοβαρό λάθος. Μερικές φορές η εξάρτηση 

της γνώσης στο σώμα είναι απροσδόκητη για αυτό και συμβαίνει να προτείνονται 

νέοι τρόποι θεώρησης και διερεύνησης των μηχανισμών της γνωστικής επεξεργασίας. 

Ο Πουρκός  το 2015 αναφέρει ότι η σωματοποίηση (embodiment), έχει 

απασχολήσει πολλά και διάφορα επιστημονικά πεδία, στα οποία αναγνωρίζεται η 

σημασία του σώματος στην ανθρώπινη εμπειρία και γνώση και ιδιαίτερα στις 

διαδικασίες παραγωγής και κατανόησης του νοήματος. Η γνώση δεν είναι 

απομονωμένη από την αντίληψη και τη δράση, αλλά είναι ενσωματωμένη, 

κατανεμημένη και αδιαχώριστη από αυτές τις σωματικές διαδικασίες (Trninic & 

Abrahamson, 2013). Επομένως, η εννοιολογική κατανόηση μπορεί να προκύψει από 

την ενσώματη αλληλεπίδραση, με την προϋπόθεση ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες ενσώματης αλληλεπίδρασης, εκμεταλλεύονται τις διάφορες ευκαιρίες 

για να περιγράψουν τις σωματικές τους ενέργειες, χρησιμοποιώντας εργαλεία, τη 

γλώσσα κ.λπ. Για παράδειγμα, εργαλεία όπως το ψαλίδι ή το μαχαίρι, ενισχύουν τις 

πρακτικές δυνατότητες του ατόμου, ενώ εργαλεία όπως το μικροσκόπιο ή το 

τηλεσκόπιο ενισχύουν την οπτική του αντίληψη, που σημαίνει ότι τα εργαλεία ως 

λειτουργική επέκταση του σώματος, ενισχύουν και διευρύνουν τα συστήματα δράσης 

και αντίληψης του ατόμου (Πουρκός, 2015). Η αλληλεπίδραση, λοιπόν, σωματικά σε 

έναν φυσικό κόσμο, είναι ο τρόπος της ύπαρξής και οι ρίζες της σκέψης (Trninic & 

Abrahamson, 2013). 

Οι διάφοροι κλάδοι της γνωσιακής επιστήμης, αντιμετώπιζαν τον νου ως έναν 

επεξεργαστή αφηρημένων πληροφοριών, του οποίου οι συνδέσεις με τον εξωτερικό 

κόσμο ήταν μικρής θεωρητικής σημασίας. Τα συστήματα αντίληψης και κίνησης, δε 

θεωρούνταν σχετικά με την κατανόηση των κεντρικών γνωστικών διαδικασιών, αλλά 

εξυπηρετούσαν απλώς ως συσκευές εισόδου και εξόδου. Ωστόσο, υπάρχει μια 
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διαφορετική στάση που έχεις τις ρίζες της σε διάφορους κλάδους της γνωσιακής 

επιστήμης και τονίζει τις αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες, καθώς και τη 

σημασία τους για την επιτυχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Πρόκειται για την 

ενσώματη γνώση, ένα είδος προσέγγισης που έχει κατακτήσει μεγάλη προβολή και 

ένα κίνημα στη γνωσιακή επιστήμη, που αποδίδει στο σώμα έναν κεντρικό ρόλο για 

τη διαμόρφωση του νου (Wilson, 2002). Η προσέγγιση της ενσώματης γνώσης, 

περιλαμβάνει ένα σύνολο θεωριών και ισχυρισμών, που βασίζονται στην ιδέα ότι οι 

ανθρώπινες γνωστικές διαδικασίες είναι ριζωμένες στις αντιληπτικές και φυσικές 

αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου σώματος με τον κόσμο (Barsalou, 2008 · Wilson, 

2002). Ορισμένες από τις θεωρίες αυτές εστιάζουν μόνο στο ρόλο του σώματος στη 

γνώση και στο γεγονός ότι οι σωματικές καταστάσεις οδηγούν σε γνωστικές 

καταστάσεις, άλλες εστιάζουν στο ρόλο της προσομοίωσης στη γνώση, δηλαδή στην 

αναπαράσταση των αντιληπτικών και κινητικών καταστάσεων που αποκτώνται μέσω 

της εμπειρίας με τον κόσμο, το σώμα και τον νου, ενώ άλλες εστιάζουν στη 

πλαισιοθετημένη δράση, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στο περιβάλλον, 

τονίζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντίληψης, δράσης, σώματος και 

περιβάλλοντος, καθώς η γνωστική δραστηριότητα συμβαίνει στο πλαίσιο του 

πραγματικού περιβάλλοντος και περιλαμβάνει την αντίληψη και τη δράση 

(Θεοφανίδου, 2018). 

Η φαινομενολογική προσέγγιση του Merleau-Ponty, στόχος της οποίας είναι η 

περιγραφή της πηγαίας εμπειρίας του κόσμου, εξηγεί τον σημαντικό ρόλο που 

παίζουν η αντίληψη, η κίνηση και η χρήση του σώματος στην ουσιαστική και με 

νόημα κατανόηση (Πουρκός, 2015). Ο Merleau-Ponty μιλώντας για ενσώματη 

μάθηση αναφέρεται στο πώς βιώνουμε τους εαυτούς μας,  πώς υπάρχουμε στον 

κόσμο μέσα από το σώμα μας και υποστηρίζει ότι είναι αδύνατον να διαχωρίσουμε 

την ενότητα του νου και του σώματος από τη σχέση της με τον κόσμο μέσα από την 

αντίληψη ή την εμπειρία. «Αντί για ένα μυαλό και ένα σώμα, ο άνθρωπος είναι ένα 

μυαλό με ένα σώμα, μια ύπαρξη που μπορεί να αντιληφθεί την αλήθεια των 

πραγμάτων, επειδή το σώμα του είναι ενσωματωμένο σε αυτά τα πράγματα» 

(Merleau-Ponty, 2004, όπ. αναφ. Stolz, 2015). Αυτό συνδέεται με την ιδέα ότι η 

μάθηση περιλαμβάνει την εξερεύνηση του κόσμου και μια σαφή κατανόηση σχετικά 

με το πώς τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους και με τους εαυτούς μας μέσα στον 

κόσμο (Θεοφανίδου, 2018). 

Οι υποστηρικτές της ενσώματης μάθησης, έχουν ως θεωρητική τους 
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αφετηρία, όχι ένα μυαλό που εργάζεται σε αφηρημένα προβλήματα, αλλά ένα σώμα 

που απαιτεί ένα μυαλό, ώστε να το κάνει να λειτουργήσει. Υποστηρίζεται η ιδέα ότι ο 

νους πρέπει να γίνει κατανοητός στο πλαίσιο της σχέσης του με ένα φυσικό σώμα, το 

οποίο αλληλεπιδρά με τον κόσμο και ότι οι γνωστικές διαδικασίες είναι βαθιά 

ριζωμένες στις αλληλεπιδράσεις του σώματος με τον κόσμο (Wilson, 2002). Βασική 

θέση που εκφράζεται από τις προσεγγίσεις της ενσώματης γνώσης είναι ότι το σώμα, 

η κίνηση και τα συνδεόμενα με αυτά βιώματα, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στις 

διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης. Ενάντια στους δυϊσμούς νου- 

σώματος και υποκειμένου-περιβάλλοντος, οι γνωστικές, μαθησιακές και 

αναπτυξιακές διαδικασίες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα συστήματα αντίληψης- 

δράσης, καθώς το σώμα μας και οι αισθησιοκινητικές του δυνατότητες αποτελούν 

σημείο προσανατολισμού μας στο περιβάλλον και ως εκ τούτου βασικό ορίζοντα για 

τις μαθησιακές, αναπτυξιακές και γνωστικές μας εμπειρίες (Πουρκός, 2015). Αυτό 

που καθιστά την ενσώματη μάθηση εκπαιδευτικά σημαντική είναι το γεγονός ότι το 

άτομο αντιμετωπίζεται ως ύπαρξη, επιτρέποντάς του να βιώσει τον εαυτό του ως μια 

ολιστική και σύνθετη ύπαρξη που δρα, αισθάνεται και σκέφτεται μέσα στον κόσμο 

και όχι ως ξεχωριστές σωματικές και ψυχικές ιδιότητες που δεν έχουν σχέση μεταξύ 

τους (Stolz, 2015). Επομένως, το σώμα μας δεν είναι μια αφαίρεση, αλλά μια 

πολύπλοκη σχέση που αναπτύσσεται στις άμεσες, καθημερινές, ζωντανές εμπειρίες 

με τους άλλους, τα αντικείμενα και τα συμβάντα του περιβάλλοντος, όπου το σώμα 

και ο νους δεν παρουσιάζονται ως δύο ξεχωριστές ουσίες, αλλά ως μια ενιαία, 

δυναμική διαδικασία και μια περιβαλλοντικά πλαισιοθετημένη δραστηριότητα 

αντίληψης-δράσης (Πουρκός, 2015).  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της γνωσιακής 

επιστήμης μια τάση με αυξανόμενη επιρροή, η οποία δίνει έμφαση στον ενσώματο 

και βιωματικό χαρακτήρα κάθε μορφής κατανόησης και μια από τις βασικότερες 

προσεγγίσεις αυτής της τάσης είναι η γνωσιακή θεωρία της μεταφοράς (Πουρκός, 

2015). Η μεταφορά δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της γλώσσας, αλλά είναι διάχυτη 

στην καθημερινή μας ζωή, στη σκέψη και στην πράξη. Το αντιληπτικό μας σύστημα, 

με βάση το οποίο σκεφτόμαστε και δρούμε είναι μεταφορικής φύσεως και ο τρόπος 

που σκεφτόμαστε, οι εμπειρίες μας και αυτά που κάνουμε καθημερινά, κινούνται 

κατά πολύ στον χώρο της μεταφοράς (Lakoff & Johnson, 2005). Οι περισσότερες 

έννοιες, δηλαδή, γίνονται κατανοητές σε σχέση με άλλες έννοιες, καθώς η κατάλληλη 

χρήση της μεταφοράς βοηθάει ώστε οι νέες και πολύπλοκες έννοιες να εκφραστούν 
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με πιο οικείες μορφές και συνεπώς, οι αφηρημένες έννοιες να γίνουν κατανοητές 

μέσω της χρήσης της μεταφοράς, με όρους πιο συγκεκριμένων εννοιών (Lakoff & 

Núñez, 2000). Στις ενσώματες μεταφορές, η πράξη που περιλαμβάνεται μπορεί να 

είναι ένα είδος υποκριτικής ή προσποίησης, όπου φέρνουμε τη μεταφορά σε δράση 

και αυτό είναι μια ενσώματη διαδικασία (Gallagher & Lindgren, 2015). 

Ο τρόπος που διαμορφώνονται οι εννοιολογικές μας μεταφορές βασίζεται σε 

αισθησιο-κινητικές δραστηριότητες και ενσώματα-βιωματικά πρότυπα, τα εικονικά 

σχήματα (image schemata), των οποίων η προέλευση σχετίζεται με το σώμα μας, την 

κίνησή του στο περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του με το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον (Lakoff & Johnson, 1980, όπ. αναφ. Πουρκός, 2015). Τέτοια εικονικά 

σχήματα είναι, για παράδειγμα, οι χωρικές έννοιες πάνω-κάτω, μέσα-έξω, μπροστά- 

πίσω, η κατανόηση των οποίων προκύπτει από το γεγονός ότι το σώμα μας 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και δημιουργεί βιωματικές καταστάσεις, οι οποίες 

αποτελούν βάση για τη δημιουργία νέων εννοιών και τη διαμόρφωση των εικόνων 

που έχουμε στο μυαλό μας για την πραγματικότητα. Αυτά τα εικονικά σχήματα, 

επαναλαμβάνονται στην καθημερινή μας σωματική εμπειρία και μετατρέπουν τις 

σωματικές εμπειρίες σε μεταφορικές έννοιες (Gallagher & Lindgren, 2015). Για 

παράδειγμα, η κατανόηση των εικονικών σχημάτων «πάνω-κάτω» αποτελεί τη βάση 

για τη μεταφορική κατανόηση εννοιών όπως η ευτυχία και η λύπη, όπου η ευτυχία 

ισοδυναμεί με ανοδική κίνηση του σώματος, ενώ η λύπη με καθοδική (Πουρκός, 

2015). Επομένως, η μεταφορική σκέψη είναι ενσώματη, καθώς προκύπτει από το 

σώμα μας και τον τρόπο που αυτό αλληλεπιδρά με το περιβάλλον δημιουργώντας 

βιωματικές καταστάσεις και ο ρόλος του σώματος στη διαμόρφωση των μεταφορών, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη αφηρημένων εννοιών. (Θεοφανίδου, 2018). 

Στην κατανόηση και μάθηση σύνθετων αφαιρετικών εννοιών μπορεί να 

συμβάλλει η χρήση της μεταφοράς, καθώς οι νέες και πολύπλοκες έννοιες μπορούν 

να παρουσιαστούν με συγκεκριμένες και οικείες μορφές. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας 

την κατάλληλη ενσώματη μεταφορά, μπορούν να αναπτυχθούν, με τη χρήση της 

τεχνολογίας, αποτελεσματικές παρεμβάσεις ενσώματης μάθησης. 

Τα τελευταία χρόνια, στην τεχνολογία έχουν εισέλθει οι απτές διεπαφές που 

απαιτούν και ευνοούν τις ενσώματες αλληλεπιδράσεις.  

Ο όρος «απτές διεπαφές χρήστη-tangible user interfaces (TUIs)», αφορά ένα 

νέο παράδειγμα, στο οποίο ο πραγματικός κόσμος ενισχύεται συνδυάζοντας τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με φυσικά αντικείμενα και περιβάλλοντα και βασίζεται 
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σε μια μορφή αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή τεχνολογία, όπου τα φυσικά 

αντικείμενα χρησιμοποιούνται στον χώρο ώστε να ελέγχουν τον υπολογιστή (Antle & 

Wise, 2013). Πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου 

χρησιμοποιούνται πραγματικά και καθημερινά αντικείμενα του φυσικού κόσμου, ως 

διαμεσολαβητές μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα 

τεχνολογικά εργαλεία για τους μαθητές πρέπει να είναι συναρπαστικά, να ενισχύουν 

την εξερεύνηση, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, να αναπτύσσουν την 

περιέργεια, να προωθούν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, ενώ παράλληλα να 

είναι απλά και ευκολονόητα στη χρήση (Sylla, Coutinho & Branco, 2015). Αυτές 

είναι και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι απτές διεπαφές, οι οποίες μεταφέρουν 

τους χρήστες σε πλούσια πλαίσια και περιβάλλοντα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές 

επιδεικνύουν τη γνώση τους μέσω της φυσικής και σωματικής αλληλεπίδρασης και 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στις διάφορες δραστηριότητες και 

προβλήματα, όταν τα επεξεργάζονται φυσικά (Cramer & Antle, 2015). 

Σύμφωνα με τους Zaman,Vanden Abeele, Markopoulos & Marshall (2012), οι 

απτές διεπαφές χρήστη, διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία υποστηρίζουν 

τη χρησιμότητά τους. Αυτά είναι: 

 Η ακρίβεια των συσκευών εισόδου. 

 Η δυνατότητα πρόσβασης στην αλληλεπίδραση, η οποία βασίζεται σε 

καθημερινές δεξιότητες και εμπειρίες του πραγματικού κόσμου. 

 Η χρήση και των δύο χεριών και απτή αλληλεπίδραση. 

 Η διευκόλυνση των χωρικών δραστηριοτήτων, λόγω της εγγενούς 

χωρικότητας των απτών διεπαφών. 

 Ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου και στη 

χρήση της ψηφιακής του αναπαράστασης. 

Υποστηρίζεται ότι οι απτές διεπαφές υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

διαδικασία της μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουν μια φυσική και άμεση 

αλληλεπίδραση στους μαθητές, προωθούν την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή 

του σώματος, όπως τα χέρια, επιτρέπουν την εξερεύνηση, την έκφραση, την 

ανακάλυψη και τον αναστοχασμό, παρέχουν στους μαθητές εργαλεία με τα οποία 

μπορούν να σκεφτούν επιτρέποντας την εκμάθηση αφηρημένων εννοιών μέσω 

συγκεκριμένων αναπαραστάσεων, προσφέρουν ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση, 

διαπραγμάτευση και επιχειρηματολογία, δίνοντας στους μαθητές ελευθερία κινήσεων 
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τη στιγμή που αυτοί αποκτούν πλούσιες εμπειρίες, βελτιώνουν σημαντικά την 

κατανόηση, ενώ παράλληλα διευρύνουν το φάσμα εννοιών που οι μαθητές μπορούν 

να κατανοήσουν (Antle & Wise, 2013 · Sylla et al., 2015 · Zaman et al., 2012). 

 

Το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας 

 Οι μεταφορές συμβάλλουν στη μάθηση και ενεργοποιούνται σε πραγματικές 

μαθησιακές καταστάσεις και εκπαιδευτικά πλαίσια. Ωστόσο, οι μεταφορές που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, είναι στατικά μοντέλα διαδικασιών, που δεν 

οδηγούν πάντα τους μαθητές σε μια κατάσταση δράσης, ώστε να έχουν επίγνωση ή 

ένστικτο για το πώς οι δράσεις αυτές θα επηρεάσουν το σύστημα ή να προβλέψουν 

τις συνέπειες των δράσεων πριν συμβούν. Αντιθέτως, οι ενσώματες μεταφορές στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια, προσφέρουν στους μαθητές μια δραστηριότητα, μια κίνηση, 

προτρέποντάς τους να κάνουν πράξη τη γνώση τους με το σώμα τους (Gallagher & 

Lindgren, 2015). 

Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν νέες δρόμους στις ενσώματες μεταφορές, 

δημιουργώντας ψηφιακά περιβάλλοντα που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τους 

μαθητές να δράσουν. Η έμφαση που δίνεται στην εμπλοκή του σώματος στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια, ενισχύεται από τις νέες τεχνολογίες και διεπαφές που δέχονται 

τη φυσική σωματική κίνηση (χειρονομίες, επαφή, θέση σώματος) ως είσοδο στα 

ψηφιακά διαδραστικά περιβάλλοντα (Lindgren & Johnson-Glenberg, 2013). Μια 

κατηγορία τεχνολογιών που προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες για την εμπλοκή των 

μαθητών με τις ενσώματες μεταφορές, είναι το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, 

που συνδυάζει τον φυσικό-πραγματικό και τον εικονικό κόσμο, επιτρέποντας στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν με τις τεχνολογίες, με έναν πιο φυσικό τρόπο (Gallagher 

& Lindgren, 2015 · Lindgren & Johnson-Glenberg, 2013 · Lindgren & Moshell, 2011 

Lindgren, Tscholl, Wang, & Johnson, 2016 · Tolentino et al., 2009). Αυτά τα 

περιβάλλοντα, περιλαμβάνουν αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, όπως το σώμα 

ή αντικείμενα χειρός και οι σωματικές δραστηριότητες ενισχύονται με ψηφιακές 

απεικονίσεις, που με τη σειρά τους ενισχύουν τη μεταφορά (π.χ. εικόνες του 

διαστήματος). Δημιουργούν έναν χώρο μεταξύ του πραγματικού και ενός συνθετικού 

κόσμου, παίρνοντας διάφορες μορφές όπως η ψηφιακή κάλυψη μιας σκηνής του 

πραγματικού κόσμου ή διαδραστικές προβολές σε τοίχους, πατώματα κι άλλες 

επιφάνειες. Σε αυτό το ελεγχόμενο περιβάλλον, οι μαθητές αλληλεπιδρούν φυσικά με 
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το περιεχόμενο και τα συστήματά του, όπου πολλές θεμελιώδεις έννοιες μπορούν να 

διερευνηθούν και να γίνουν κατανοητές. Βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος 

αυτού είναι ότι τοποθετεί τους συμμετέχοντες στο εσωτερικό του συστήματος, 

κάνοντάς τους ακόμη και συστατικό της προσομοίωσης. 

Οι Lindgren & Moshell (2011), δημιούργησαν ένα περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, με το παιχνίδι προσομοίωσης «MEteor», όπου οι μαθητές μπήκαν 

στον ρόλο ενός αστεροειδή και έκαναν πράξεις τις προβλέψεις τους, σχετικά με το 

πώς τα αντικείμενα κινούνται στο διάστημα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ολόκληρο το 

σώμα τους για να εκτοξεύσουν έναν αστεροειδή και να προβλέψουν την κίνησή του 

σύμφωνα με την παρουσία των πλανητών και των σχετικών δυνάμεων.  Αυτή είναι 

μια ενσώματη μεταφορά, όπου ο μαθητής ταυτίζεται με τον αστεροειδή και κάνει 

πράξη τη συμπεριφορά του αστεροειδή, κινούμενος σε ένα μεγάλο δωμάτιο, 

τρέχοντας και κάνοντας άλματα. Συγκρίνοντας την πειραματική αυτή συνθήκη με μια 

συνθήκη ελέγχου, όπου οι μαθητές χρησιμοποίησαν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο 

στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να ελέγξουν την κίνηση του 

αστεροειδή, προκύπτει ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών με περιβάλλοντα όπως 

αυτό της πειραματική συνθήκης, οδηγεί σε βαθύτερη, πιο ολοκληρωμένη και πιο 

ευέλικτη κατανόηση του συγκεκριμένου τομέα και επηρεάζει το συλλογισμό των 

μαθητών ακόμη και σε άλλα πλαίσια πέρα από το συγκεκριμένο, προκαλώντας τους 

αισθήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης αναφορικά με τη μάθησή τους, καθώς και 

θετική στάση προς την επιστήμη (Lindgren & Moshell, 2011 · Lindgren et al., 2016). 

Αυτού του είδους η ενσώματη αλληλεπίδραση, οδηγεί τόσο σε γνωστικά οφέλη και 

σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και στην ενίσχυση των κινήτρων των 

συμμετεχόντων (Εικόνα 9).  

 

 
 

Εικόνα 9:  MEteor (Lindgren & Μoshell 2011) 
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Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί το μαθησιακό περιβάλλον SMALLab 

(Situated Multimedia Arts Learning Lab), ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας 

με διαδραστική οθόνη στο πάτωμα, που υποστηρίζει πολλές διαφορετικές 

προσομοιώσεις και τομείς μάθησης (εικόνα 10). Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η 

δυνατότητα συμμετοχής μέχρι και τεσσάρων ατόμων, καθιστώντας το ιδανικό 

περιβάλλον για συνεργασία, ενώ παράλληλα επιπλέον συμμαθητές μπορούν να 

κάθονται στην άκρη του χώρου, παρατηρώντας και εκφράζοντας τις υποθέσεις τους. 

Παρέχει γνωστική ανάπτυξη του χρήστη, μέσω της δυναμικής σύνδεσης και της 

ανταπόκρισης που έχει στο περιβάλλον που του ορίζει το πρόγραμμα. Η απόκτηση 

της γνώσης θα προέρχεται από την αλληλεπίδραση που θα έχουν οι σωματικές του 

ενέργειες με την επεισοδιακή και εργασιακή του μνήμη μέσα στο ανάλογο 

σχεδιασμένο περιβάλλον του προγράμματος. Η εργασιακή μνήμη ανήκει στο 

βραχύχρονο μέρος της μνήμης και είναι το είδος της μνήμης το οποίο αποθηκεύει 

γνωστικές πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές και προέρχονται από σωματικές 

κινήσεις π.χ. νοήματα των λέξεων της νοηματικής. Η επεισοδιακή μνήμη ανήκει στο 

μακρόχρονο διάστημα της μνήμης και έχει περισσότερο την μορφή ανάκλησης παρά 

την μορφή ενεργούς αποθήκευσης πληροφοριών. Για να επιτευχθεί λοιπόν η γνώση 

και η γνωστική ανάπτυξη μέσω του SMALLab πρέπει η πλατφόρμα στην οποία 

συμμετέχει ο χρήστης να είναι φιλική προς την σωματική συμμετοχή του για να 

επιτευχθεί η ενσώματη μάθηση. Σε σχέση όμως με την σχολική τάξη χρειάζεται να 

αναλυθούν τομείς όπως: αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, συνεργασία, 

παιδαγωγικό ενδιαφέρον και μεθοδολογία. Το SMALLab είναι μια μεικτή εικονική 

πραγματικότητά η οποία δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και με ψηφιακό τρόπο και τους παρέχει την δυνατότητα να μαθαίνουν 

μέσω προγραμμάτων τρισδιάστατης μορφής.  Το προφίλ των προγραμμάτων περιέχει 

και την ανάλογη φυσιολογία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μορφή 

σχολικού μαθήματος από κάποιον καθηγητή. 

Οι Tolentino et al. (2009), παρουσιάζουν ένα μαθησιακό σενάριο για την 

κατανόηση εννοιών της χημείας. Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε ήταν ότι, ενώ οι 

μαθητές μπορούσαν να λύσουν χημικές εξισώσεις, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τις 

χημικές αντιδράσεις, δηλαδή τις χημικές ιδιότητες και τους μηχανισμούς που οδηγούν 

σε αλλαγή  χρώματος κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Στη συγκεκριμένη 

προσομοίωση, υπάρχει ένας κεντρικός χώρος με φόντο μια εικόνα από σταγονίδια 

νερού. Οι συμμετέχοντες προσθέτουν μόρια σε αυτόν τον χώρο και παρατηρούν την 
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αλληλεπίδρασή τους με το νερό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε βελτίωση στο 

συλλογισμό και την επιχειρηματολογία των μαθητών, συνεργατική μάθηση και 

αποτελεσματική χρήση του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας για την 

ανάπτυξη της εννοιολογικής γνώσης.  

 

Εικόνα 10: SMALLab (Tolentino, 2009) 

 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο συνδυασμός της ενσώματης μάθησης με τη 

συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών, δηλαδή το περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, αποτελεί ένα ουσιώδες και αναπτυσσόμενο παράδειγμα στην 

εκπαιδευτική έρευνα. Αυτή η σωματική εμπλοκή στο εσωτερικό του συστήματος, 

αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και οδηγεί σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

Το παιχνίδι και ο ρόλος του στην ενσώματη μάθηση 

Παιχνίδι αποκαλείται η δομημένη δραστηριότητα που διεξάγεται με σκοπό 

την ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Παιχνίδια υπάρχουν σε πολλές 

μορφές: επιτραπέζια, ηλεκτρονική, άυλη, υλική. Όμως ένας εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σαν ένα εργαλείο διδασκαλίας  γιατί μέσω αυτού μπορεί 

να οδηγήσει τα παιδιά στη γνώση με ευχάριστο τρόπο. 

Ένας σημαντικός παράγοντας στην ζωή του παιδιού είναι το παιχνίδι. Παίζει 

ρόλο στην γνωστική, κοινωνική και φυσική ανάπτυξη του και παρέχει ψυχαγωγικές 

και ολοκληρωμένες δραστηριότητες. Όμως οι τεχνολογίες και κυρίως  οι 

διαδραστικές τεχνολογίες μπορούν να μετατρέψουν, να βελτιώσουν και να 

ενισχύσουν τα παιχνίδια.  

Πολλές έρευνες έχουν επισημάνει τον ρόλο του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του 

παιδιού. Ο Vygotsky (1978) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι παρέχει μια σημαντική 

ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη. Οι αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους, η θέσπιση 
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και τήρηση κανόνων και το παιχνίδι ρόλων παρέχουν σημαντικά μαθήματα τα οποία 

βοηθούν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, μαθαίνοντας να αλληλεπιδρούν με 

αντικείμενα. Ο Piaget (1951) επισημαίνει την σημαντικότητα του παιχνιδιού, καθώς 

θεωρούσε τις προσωπικές εμπειρίες έναν πολύ δυνατό μηχανισμό μάθησης. Επιπλέον 

οι διάφορες δεξιότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 

παιδιού. Γνωστικές δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα κατακτώνται μέσω της 

δημιουργίας κανόνων παιχνιδιών και την προσαρμογή αυτών, καθώς και στην 

δημιουργία χαρακτήρων σε έναν φανταστικό κόσμο σε ένα παιχνίδι ρόλων (Canning 

2007; Vygotsky 1978) (Γίντσης, 2017). 

. 

Η παρούσα έρευνα 

 
Έχοντας υπόψη τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προκύπτει ότι 

μαθητές Δημοτικού και όχι μόνο, δεν έχουν κατανοήσει την πραγματική αιτία του 

φαινομένου των τεσσάρων εποχών. Εστιάζοντας στον τρόπο της κίνησης της Γης, οι 

αναπαραστάσεις που έχουν οι μαθητές για το φαινόμενο είναι συνήθως 

περιορισμένες, λανθασμένες ή ελλιπείς. 

Σχεδιάστηκε μια παρέμβαση που περιλαμβάνει την τοποθέτηση της θέσης  

του νοητού άξονα της Γης στην τροχιά της, έτσι ώστε τα ημισφαίρια να έχουν 

συγκεκριμένες εποχές, με τη χρήση και την κίνηση ολόκληρου του σώματος, ώστε να 

οδηγήσει σε βελτίωση της αναπαράστασης της κίνησης της Γης γύρω από τον ήλιο. 

Σύμφωνα με τις θεωρίες της ενσώματης μάθησης και της μεταφοράς, ιδανικό 

περιβάλλον για την εμπλοκή των μαθητών με τις ενσώματες μεταφορές, αποτελεί το 

περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας. Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται με τη 

μεταφορά «ο κορμός του σώματος είναι ο άξονας της Γης» και αλληλεπιδρούν 

φυσικά με τον χώρο. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πειραματική συνθήκη του 

περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας είναι ότι έως τώρα αρκετές έρευνες 

υποστηρίζουν ότι η ενσώματη μάθηση οδηγεί σε ισχυρότερη βελτίωση της 

αναπαράστασης του φαινομένου των εποχών. Ακολουθώντας αυτή την τάση, 

προτείνουμε τους Εσωγήινους, ένα σύστημα μεικτής πραγματικότητας και 

ενσώματης μάθησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοούν το 
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φαινόμενο των εποχών από το εσωτερικό μιας Γης-μινιατούρας. Είναι μία νέα ιδέα, 

που δεν υπάρχει έως τώρα αντίστοιχη έρευνα και βιβλιογραφία για την 

αναπαράσταση της κίνησης της Γης και της εξήγησης της δημιουργίας του 

φαινομένου των εποχών, με οπτική γωνία μέσα από την ίδια τη Γη.  

 

Βασικός και επιμέρους στόχοι 

  Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εννοιολογική αλλαγή στο 

φαινόμενο των τεσσάρων εποχών μέσω της ενσώματης αλληλεπίδρασης σε ένα 

τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον. Ειδικότερα, οι στόχοι της παρέμβασης που 

σχεδιάστηκαν είναι οι εξής:  

Γνωστικοί στόχοι  

Κατανόηση της σταθερής κατεύθυνσης της κλίσης του νοητού άξονα της 

Γης καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. 

Αντίληψη της δημιουργία των εποχών λόγω της σταθερής κατεύθυνσης 

κλίσης του νοητού άξονα της Γης.  

Πειραματισμός, ανάλυση και πρόβλεψη το ρόλο που παίζει η κλίση του 

άξονα της Γης στην εναλλαγή των εποχών 

Αναγνώριση εποχής του ημισφαιρίου συναρτήσει της θέσεως του. 

Αναγνώριση και ανάλυση το ρόλο που παίζει η περιφορά της Γης στην 

εναλλαγή των εποχών. 

Διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δημιουργία των εποχών. 

Συναισθηματικοί στόχοι  

Ανάπτυξη θετικών στάσεων, πρόκληση ενδιαφέροντος και συναισθημάτων 

ικανοποίησης και απόλαυσης από τη μαθησιακή εμπειρία. 

Αναγνώριση της χρησιμότητας και της χρηστικότητας του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος από την πλευρά των συμμετεχόντων . 

Ψυχοκινητικοί στόχοι  

Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων με τη χρήση ολόκληρου του σώματος. 

Σύνδεση των σωματικών κινήσεων με τον νοητό άξονα της Γης και την 

περιστροφή της γύρω από τον ήλιο. 

 Στόχοι εφαρμογής 

Εξέταση αν η ενσώματη μάθηση σε συνδυασμό με την μεικτή 

πραγματικότητα, από το εσωτερικό της Γης, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο 
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για τη διδασκαλία του φαινομένου των τεσσάρων εποχών. 

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του εκπαιδευτικού 

σεναρίου σε μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού . 

Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνει η εφαρμογή. Το παιχνίδι που σχεδιάστηκε, ζητά από τους 

συμμετέχοντες να μπουν μέσα σε μια γήινη σφαίρα και από την οπτική που έχουν 

εσωτερικά της σφαίρας μέσω της κάμερας κινητού, να τοποθετήσουν τον κορμό του 

σώματος τους, που έχει ρόλο νοητού άξονα Γης, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα 

ημισφαίρια να έχουν συγκεκριμένες εποχές. Αλλά ζητείται και το αντίθετο, δηλαδή 

ανάλογα από την ποσότητα ήλιου που βλέπουν μέσα από τις κάμερες στις οθόνες των 

κινητών που αντιπροσωπεύουν περιοχές από τα ημισφαίρια, πρέπει να αντιληφθούν 

την εποχή που επικρατεί αντίστοιχα σε κάθε ημισφαίριο.  

 

Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την ενσώματη μάθηση σε 

συνδυασμό με την μεικτή πραγματικότητα, σε μία νέα ιδέα. Την εννοιολογική αλλαγή 

στο φαινόμενο των τεσσάρων εποχών μέσα από την Γη και πως φαίνεται ο ήλιος από 

κάθε ημισφαίριο σε κάθε εποχή. Να ελέγξει αν υπάρξει βελτίωση της αναπαράστασης 

της κατεύθυνσης του νοητού άξονα της Γης καθώς αυτή περιστρέφεται γύρω από τον 

ήλιο, που είναι και η αιτία δημιουργίας των εποχών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:  

1. Μπορεί η εφαρμογή της παρέμβασης να επιφέρει εννοιολογική αλλαγή στο 

φαινόμενο των τεσσάρων εποχών σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού;  

2. Σε ποιο βαθμό επηρέασε η ενσώματη αλληλεπίδραση, δηλαδή ο κορμός του 

σώματος του παιδιού ως νοητός άξονας της Γης;  

3. Σε ποιο βαθμό επηρέασε η μεικτή πραγματικότητα, δηλαδή η οπτική του 

ήλιου από την Γη μέσα από την οθόνη - κάμερα κινητού; 

Η εφαρμογή από το εσωτερικό της Γης είναι μια καινούργια ιδέα και δεν 

υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μία υπόθεση που μπορούμε 

να κάνουμε σε ότι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, είναι ότι αναμένεται να 

υπάρξει ισχυρή βελτίωση της αναπαράστασης της κατεύθυνσης του νοητού άξονα 

της Γης, εφόσον ακολουθείται η προσέγγιση της ενσώματης μάθησης. 
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Η εφαρμογή 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία και μελετώντας τις 

διάφορες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν με σκοπό την εννοιολογική αλλαγή του 

φαινομένου των τεσσάρων εποχών, σχεδιάστηκε μια εφαρμογή, δηλαδή το 

παρεμβατικό εργαλείο, για την επίτευξη των στόχων της δικής μας παρέμβασης. 

Παρακάτω, περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή αυτή, ξεκινώντας από τις αρχικές 

μας ιδέες και καταλήγοντας στην τελική μορφή και λειτουργία της. 

 

Ιστορικό σχεδίασης της εφαρμογής 

Όπως έχει προαναφερθεί, μελετώντας τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις 

φυσικές επιστήμες και συγκεκριμένα με το φαινόμενο των τεσσάρων εποχών,  

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 

αναπαράστασης της κίνησης της γης γύρω από τον ήλιο με την σταθερή κατεύθυνση 

του άξονα της, βασίζονται κυρίως στην τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια 

προσεγγίζουν την ενσώματη μάθηση, περιλαμβάνοντας τη χρήση και την κίνηση 

ολόκληρου του σώματος, που οδηγούν σε ισχυρότερη βελτίωση των 

αναπαραστάσεων των φαινομένων. Επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στο φαινόμενο 

των τεσσάρων εποχών και να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που να βασίζεται  στην 

προσέγγιση της ενσώματης μάθησης που περιλαμβάνει τη χρήση και την κίνηση 

ολόκληρου του σώματος αλλά εντάσσοντας αυτό μέσα σε ένα περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, που συνδυάζει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αναπτύξαμε και συζητήσαμε διάφορες ιδέες 

και σενάρια που θα εξυπηρετούσαν τους στόχους μας και θα έδιναν στην παρέμβασή 

μας τη μορφή ενός ευχάριστου και διασκεδαστικού παιχνιδιού, που πηγάζει μέσα από 

την καθημερινότητά μας. Παράλληλα, προέκυψαν και συζητήθηκαν, για κάθε 

σενάριο, θέματα όπως η δυνατότητα κατασκευής, ο χώρος στον οποίο μπορεί να 

στηθεί μια τέτοια εφαρμογή, το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο αλλά και οικείο το κάθε 

σενάριο για τους συμμετέχοντες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και να 

διαμορφώσουν την παρέμβαση, καταλήξαμε στη γήινη σφαίρα που οι συμμετέχοντες 

μπορούν να μπουν μέσα και ο κορμό του σώματός τους να έχει τον ρόλο του νοητού 
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άξονα της Γης. Πρώτα ξεπεράστηκε η δυσκολία της δημιουργίας της σφαίρας: α) το 

υλικό από το οποίο φτιάχτηκε (τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές ώστε να είναι 

ασφαλής η χρήση της σφαίρας από τους μαθητές), β) το βάρος της και γ) η τρύπα που 

ήταν η είσοδος για να μπαίνει ο συμμετέχων. Έπειτα αξιοποιήσαμε αυτήν την σφαίρα 

όσο το δυνατό με τον καλύτερο τρόπο. Μετά από συζητήσεις και διάφορες ιδέες 

καταλήξαμε στην τοποθέτηση κινητών στο εσωτερικό της σφαίρας-Γης. Το κινητό 

ήταν στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Ελλάδας, που είχε ανοιχτεί μια μικρή 

τρύπα στο ματάκι της κάμερας του κινητού, με σκοπό από την οθόνη να βλέπει ο 

συμμετέχων, που είναι στο εσωτερικό της σφαίρας, πως φαίνεται ο ήλιος από την 

Ελλάδα. Αυτό είχε ως στόχο να φανεί η διαφορά, όταν η Ελλάδα έχει καλοκαίρι ο 

ήλιος φαίνεται ολόκληρος και έντονα, σε αντίθεση με όταν έχει χειμώνα που φαίνεται 

λίγο. Τέλος κατασκευάσαμε τον ήλιο κ άλλη μία σφαίρα-Γη. Μετά το 

κατασκευαστικό κομμάτι, δημιουργήσαμε το σενάριο, τα βήματα και τις ερωτήσεις 

που έπρεπε να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια του προγράμματος 

Scratch. 

 

Σχεδίαση της εφαρμογής 

Δημιουργήσαμε μία προσομοίωση του ηλιακού συστήματος σε ένα δωμάτιο 

χαμηλού φωτισμού με μια φωτεινή πηγή και δύο γήινες σφαίρες, τοποθετημένες σε 

αντικριστές θέσεις στην τροχιά της περιφοράς της γης γύρω από τον ήλιο. Οι σφαίρες 

ήταν μεγέθους ικανό ώστε να εισέρχονται οι μαθητές στο εσωτερικό τους από κάτω 

και για να μην υπάρχει δυσκολία να την κρατάνε, κρεμόντουσαν οι σφαίρες από 

ψηλά από μία ειδική κατασκευή. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρούν 

μέσα από την κάμερα (κινητό) που ήταν τοποθετημένη στο γεωγραφικό πλάτος της 

χώρας τους, στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον ήλιο που είναι η φωτεινή 

πηγή. Ο ήλιος ήταν κατασκευασμένος από χάρτινη σφαίρα που στο εσωτερικό της 

είχαν τοποθετηθεί δύο φακοί (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11: Οι δύο γήινες σφαίρες και ο ήλιος 

 

Η πηγή λόγω της έντασης φωτεινότητας, φαινόταν μέσα από το φακό της 

κάμερας του κινητού περίπου όπως περίπου φαίνεται ο ήλιος, ενώ αντίστοιχα 

φαινόταν και η θέση του «ήλιου» στον ουρανό που αντιστοιχούσε στην οθόνη του 

κινητού. Από τη στιγμή που ο μαθητής έμπαινε μέσα στη σφαίρα, η κλίση του 

σώματός του, ταυτιζόταν με τον νοητό άξονα της γης. Ακριβώς αυτή η μεταφορά, σε 

συνδυασμό με την «τεχνητή» παρακολούθηση του ήλιου μέσα από τη σφαίρα 

υποθέσαμε ότι θα είχε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα ο τρόπος 

που φώτιζε η φωτεινή πηγή τη σφαίρα εξωτερικά επέτρεπε και τη μελέτη του 

φαινομένου εκτός της σφαίρας, για αυτό και η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να 

υποστηρίξει 4 μαθητές, 2 μέσα στις 2 σφαίρες και 2 έξω από τις σφαίρες οι οποίοι 

παρατηρούν πως η φωτεινή πηγή φωτίζει τη σφαίρα σε κάθε περίπτωση κλίσης του 

σώματος των μαθητών. Η εκπαιδευτική διερεύνηση βασίστηκε στην καθοδηγούμενη 

παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην οροφή του δωματίου, έτσι ώστε 

και οι μαθητές που βρίσκονταν μέσα στη σφαίρα να μπορούν να παρακολουθήσουν 

τις δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα η οροφή λειτουργούσε και ως μεταφορά καθώς 

ανάγκαζε τους μαθητές να κοιτούν προς τα πάνω, δηλαδή προς το χώρο τον οποίο 

διαπραγματεύονται. 

 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις εκτυλίσσονταν στη βάση ενός παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι ξεκινούσε με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα στον ουρανό του δωματίου 

(της Simon) (εικόνα12), που  καθοδηγούσε δύο παιδιά να μπουν στο εσωτερικό της 
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κάθε σφαίρας, οι αποκαλούμενοι “σφαιρούληδες” και άλλα δύο παιδιά να 

παρατηρούν εξωτερικά το φως που πέφτει στις σφαίρες από τον ήλιο, οι 

αποκαλούμενοι “αστεράτοι”.  

 

 
Εικόνα 12: Simon 

 

Οι “σφαιρούληδες” είχαν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την κλίση της 

σφαίρας σε τρεις δυνατές θέσεις α) να σκύβουν προς τα μπροστά β)να κάθονται 

ευθεία (Εικόνα 13) γ)να γέρνουν προς τα πίσω, οριοθετημένοι από τρεις άξονες που 

είχαν στηριχθεί από πάνω τους (Εικόνα 14). 

 

 
Εικόνα 13:  Οι εσωγήινοι σε ευθεία κλίση 
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Εικόνα 14:  Τρεις δυνατές θέσεις νοητού άξονα 

 

Παραδειγματικά, σε μια δραστηριότητα ο ένας σφαιρούλης, που βρισκόταν 

στη θέση Α, μπορεί να έχει κλίση προς τα μπροστά και ο σφαιρούλης που είναι στην 

αντικριστή θέση Β, να έχει κλίση προς τα πίσω. Η ερώτηση ήταν “Τί εποχή έχει η 

Ελλάδα στη θέση Α και τί στη θέση Β;” Αναλόγως την ποσότητα φωτός που έπεφτε 

τα παιδιά κατανοούσαν μέσα από την παρατήρησή τους ότι στη  θέση Α έχει 

καλοκαίρι και στη θέση Β χειμώνα (Εικόνα 15). 

 

 
Εικόνα 15:  Οι εσωγήινοι σε κλίση προς τα μπροστά 

 

Οι μαθητές ακολουθούσαν ένα σύνολο διερευνητικών δραστηριοτήτων και 

αλληλεπιδρούσαν με το σύστημα με μια κατασκευή η οποία επέτρεπε να απαντούν σε 

ερωτήσεις, να κάνουν επιλογές και να διαπραγματεύονται την κατανόησή τους. 

Το χειριστήριο ήταν μορφής σελήνης στο οποίο είχαν χρησιμοποιηθεί  

διπλόκαρφα, τα οποία συνδέονταν με καλώδια που κατέληγαν σε ένα Makey-Makey 

που ήταν συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, που έπαιζε το πρόγραμμα του Scratch. 

Μία δραστηριότητα ήταν η εξής: 

Η Simon ζήτησε από τα παιδιά: Είναι γνωστό ότι η Γη γυρίζει διαρκώς γύρω 
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από τον ήλιο αλλά και γύρω από τον εαυτό της. Και εσείς σφαιρούληδες είστε τώρα 

σε δύο αντικριστές θέσεις πάνω στην τροχιά της. Ποια είναι όμως η πραγματική 

κατεύθυνση του άξονα της Γης σε όλη την τροχιά της; Ο σφαιρούλης στη θέση Νο1 

να πιάσει την σφαίρα από κάτω και να σκύψει προς τα μπροστά.  Ο σφαιρούλης στη 

θέση Νο2 να κινήσει την Γη ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή προς τα 

πίσω. Τί εποχή έχει η Ελλάδα στη θέση Νο1 και στη θέση Νο 2 αντίστοιχα;  α) 

Καλοκαίρι - Καλοκαίρι  β) Χειμώνας- Χειμώνας  γ) Χειμώνας - Καλοκαίρι δ) 

Καλοκαίρι - Χειμώνας. Οπότε για να υπάρχουν οι 4 εποχές ο άξονας της γης καθώς 

γυρίζει γύρω από τον ήλιο α) είναι κάθετος  καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιστροφής 

β) έχει κλίση σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιστροφής γ) έχει κλίση προς τον 

ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιστροφής; 

Μετά την ολοκλήρωση Ν δραστηριοτήτων, οι μαθητές σε ομάδες 

χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή για tablets Arloon Solar System και έπαιζαν εκ νέου 

ένα παιχνίδι ερωτήσεων διάρκειας 5 λεπτών για την εμβάθυνση της κατανόησης του 

φαινομένου των τεσσάρων εποχών (Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16: Η εφαρμογή στο tablet 

 

 

Πιλοτική εφαρμογή - έρευνα 

Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 2ο Φεστιβάλ Νέων Τεχνολογιών 

στην Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας το Μάρτιο του 2017 με στόχο 

τη δοκιμαστική εφαρμογή του παρεμβατικού εργαλείου και τη συγκέντρωση όσο το 

δυνατόν περισσότερων στοιχείων και παρατηρήσεων που οδήγησαν στη βελτίωσή 

του. Στην πιλοτική αυτή έρευνα συμμετείχαν 62 μαθητές της ΣΤ τάξης δημοτικού. 

Πριν και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες 

απάντησαν σε  γνωστικά test που αφορούσαν την αιτία της δημιουργίας των εποχών. 

Επίσης συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά test στάσεων, δηλαδή αν βοήθησε η εφαρμογή να 
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καταλάβουν το φαινόμενο των εποχών και ποιο σημείο της εφαρμογής τους βοήθησε 

περισσότερο. Τα ερωτήματα τέθηκαν ατομικά σε κάθε συμμετέχοντα και σε μορφή 

συνέντευξης. Μελετώντας, λοιπόν, το υλικό που συγκεντρώθηκε από τις 

ηχογραφήσεις και τα test (pre και post) καταλήξαμε σε κάποιες παρατηρήσεις και 

συμπεράσματα που συνέβαλλαν στη βελτίωση της όλης διαδικασίας και στην τελική 

εφαρμογή. Σε ότι αφορά το χειριστήριο, οι ομάδες χρειάστηκαν λίγο χρόνο μέχρι να 

το δοκιμάσουν και να μάθουν να το χρησιμοποιούν, αλλά δεν παρατηρήθηκαν 

ιδιαίτερες δυσκολίες. Αυτό που ίσως δυσκόλεψε λίγο τους συμμετέχοντες, ήταν το 

σημείο όπου έπρεπε να δουν οι μαθητές που ήταν εσωτερικά της σφαίρας, το 

πρόγραμμα Scrath με τις οδηγίες και τις ερωτήσεις που προβαλλόταν στον τοίχο 

“ουρανό’. Επίσης άλλη δυσκολία που παρατηρήθηκε ήταν ότι δεν ξέρανε πόση κλίση 

έπρεπε να πάρει το σώμα τους. 

 Στο τέλος της συνολικής διαδικασίας οι συμμετέχοντες απάντησαν ατομικά 

σε κάποια ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες, την ιδέα του 

παιχνιδιού, την αλληλεπίδραση που υπήρχε μεταξύ τους, τα πλεονεκτήματα της 

κατασκευής και τα οφέλη σε γνωστικό επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι 

δραστηριότητες ήταν κατανοητές, απλά χρειάστηκε στην αρχή λίγος χρόνος για να 

κατανοήσουν τη διαδικασία  και να εξοικειωθούν με την σφαίρα. Η ιδέα του 

παιχνιδιού και η κατασκευή ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες, ελκυστικές και 

εντυπωσιακές και αυτό που τους ενθουσίασε ήταν η βιωματική, η ενσώματη μάθηση 

και η επαφή, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ τους.  

Συνοψίζοντας, τα σχόλια των μαθητών ήταν πολύ θετικά και τα 

συμπεράσματα σχετικά με τα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν προέκυψαν από 

προσωπικές παρατηρήσεις και σημειώσεις. 

 

 

Αποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής 

Αυτό που διαπιστώθηκε από τα test, είναι ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων είχαν καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των εποχών, όταν ήταν 

μέσα στη σφαίρα και ήταν οι σφαιρούληδες, σε αντίθεση με όταν ήταν από έξω από 

τη Γη και έβλεπαν απλά που πέφτει περισσότερο φως. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα μιας ερώτησης από το γνωστικό 

ερωτηματολόγιο «Ο άξονας της Γης σε σχέση με τον Ήλιο: 1.Είναι κάθετος, 2. έχει 

κλίση (23,4 μοίρες) σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια  περιστροφής της Γης γύρω από 
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τον ήλιο, 3. έχει κλίση (23,4 μοίρες) πάντα προς τον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια  

περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο» φαίνονται στο διάγραμμα 1. Σύμφωνα με 

αυτό το 50% των μαθητών είχε απαντήσει λάθος στο pre-test, ενώ μετά την εφαρμογή 

απάντησαν σωστά το 89% στο post-test. (διάγραμμα 1). 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα ερώτησης 

 

 

Η διδακτική παρέμβαση είχε διάφορες φάσεις σημαντικής διάρκειας: την 

παρατήρηση του φωτός-ήλιου εξωτερικά στη σφαίρα-Γη, την παρατήρηση του 

φωτός-ήλιου από το εσωτερικό της σφαίρας-Γη και την διερεύνηση του φαινομένου 

με τη χρήση των tablet apps. Στην συνέντευξη όταν τους δινόταν η ερώτηση, για το 

ποιο ήταν το σημείο το οποίο τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο, 

το 90% απάντησε ότι η παρακολούθηση μέσα από τη γη και ο ενσώματος χειρισμός 

του άξονα τους βοήθησε περισσότερο. 

 

Τελική μορφή εφαρμογής 

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής έρευνας και αφού συγκεντρώσαμε, 

καταγράψαμε και μελετήσαμε τις παρατηρήσεις που προέκυψαν, προχωρήσαμε στη 

0

1

2

3

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61

Α
π

α
ντ

ή
σ

ει
ς

Συμμετέχοντες

Ο άξονας της Γης σε σχέση με τον ήλιο

pretest

posttest

1: ΚΑΘΕΤΟΣ
2: ΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ
3: ΚΛΙΣΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ



56 

 

διόρθωση και βελτίωση της όλης διαδικασίας.  

Το εργαλείο που σχεδιάστηκε στο Scratch είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://scratch.mit.edu/projects/208051923/editor. Παρακάτω, γίνεται 

αναλυτική περιγραφή της τελικής μορφής της εφαρμογής, όπως ακριβώς 

εφαρμόστηκαν στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018. 

 

Τελικός σχεδιασμός έρευνας 

Σε ένα δωμάτιο χαμηλού φωτισμού, δημιουργήσαμε μία προσομοίωση του 

ηλιακού συστήματος με μια φωτεινή πηγή- ήλιος και μία γήινη σφαίρα (εικόνα 17).  

 

 
 

Εικόνα 17: Ήλιος και Γη 

 

 Η σφαίρα αυτή είχε τις εξής ιδιαιτερότητες. Είχε ένα άνοιγμα από κάτω που ο 

συμμετέχων, έβαζε το κεφάλι του και το κορμό του σώματος του στο εσωτερικό της 

σφαίρας. Επειδή η σφαίρα ήταν φτιαγμένη από ελαφριά υλικά, ο συμμετέχων 

μπορούσε και την κρατήσει από κάτω με τα δυο του χέρια. Εξωτερικά η σφαίρα είχε 

μία μικρή τρύπα στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας και άλλη μία στο γεωγραφικό 

πλάτος του Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας στην Νότια Αφρική (εικόνα 18).  

https://scratch.mit.edu/projects/208051923/editor
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Εικόνα 18: Μαθητής στο εσωτερικό της σφαίρας 

 

Πίσω από κάθε μία από αυτές τις τρύπες ήταν εφαρμοσμένη το ματάκι της 

κάμερας ενός κινητού (εικόνα 19). Αυτό αποσκοπούσε στο να βλέπει ο συμμετέχων 

μέσα από τις οθόνες των δύο κινητών που ήταν εσωτερικά της σφαίρας, πώς φαίνεται 

ο ήλιος από την Ελλάδα και πώς από το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας. Επιλέχθηκαν 

αυτές οι δύο περιοχές, διότι είμαστε στην Ελλάδα, περιοχή οικεία για τους μαθητές 

μας και βρίσκεται σε τέτοιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος του Βόρειου Ημισφαιρίου 

που δημιουργούνται τέσσερις εποχές. Όπως και το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας που 

είναι σχεδόν το συμμετρικό της Ελλάδας στο Νότιο Ημισφαίριο.  

 
Εικόνα 19: Οθόνη κινητού  

Επιπλέον η σφαίρα στο εσωτερικό της εκτός από αυτά τα δύο κινητά, είχαν 

τοποθετηθεί και άλλα τρία. Το τρίτο κινητό βρισκόταν ανάμεσα στα άλλα δύο, οπότε 

ήταν το κεντρικό κινητό στο οποίο έπαιζε το πρόγραμμα Scratch. Εκεί 

παρακολουθούσε ο συμμετέχων την ιστορία του παιχνιδιού που εξελισσότανε, τα 

βήματα και τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, τις ερωτήσεις και τις πιθανές 

απαντήσεις, μέσα από εκεί απαντούσε και έπαιρνε και την κατάλληλη 
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ανατροφοδότηση (εικόνα 20). 

 

 
Εικόνα 20: Στιγμιότυπο από το Scratch 

 

 Το τέταρτο κινητό ήταν τοποθετημένο στα δεξιά στο εσωτερικό της σφαίρας 

που είχε ανοιχτή την εφαρμογή Protractor. Η εφαρμογή αυτή έχει ένα μοιρογνωμόνιο 

και μία βελόνα-δείκτη που μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση που έχει η συσκευή. 

Αυτό το κινητό αποσκοπούσε στο να βοηθάει τον συμμετέχοντα, όταν του το ζητούσε 

το πρόγραμμα να πάρει κλίση με το σώμα του 23,5ο προς τα μπροστά ή  23,5ο προς 

τα πίσω (εικόνα 21).  

 

 

 
Εικόνα 21: Μοιρογνωμόνιο 

 

Το πέμπτο κινητό ήταν τοποθετημένο από την αριστερή πλευρά της σφαίρας 

και συνδεδεμένο μέσο Bluetooth  με βιντεοκάμερα που έδειχνε την σφαίρα από την 

εξωτερική πλευρά και πώς φαινόταν το φως του ήλιου σε κάθε περίπτωση των 

δραστηριοτήτων. 
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Αρχικά, το πρόγραμμα ξεκινούσε με μια εισαγωγή, εντάσσοντας τον 

συμμετέχοντα στο σενάριο του παιχνιδιού και αποδίδοντάς του τον ρόλο του, αφού 

είχε πάρει θέση μέσα στη σφαίρα. Μετά την εισαγωγή, ξεκινούσαν οι 

δραστηριότητες. Σε κάθε δραστηριότητα έπρεπε να πάρει την σωστή κλίση σώματος 

σύμφωνα με τις οδηγίες του σεναρίου, να ελέγξει όλες τις οθόνες των κινητών και 

από αυτά που παρατηρούσε να μπορέσει να απαντήσει σωστά στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, υπήρχε ανατροφοδότηση. 

Σε αυτό το σημείο αναφέρεται μία δραστηριότητα: 

 

«Τώρα πιάσε την σφαίρα από κάτω και σκύψε προς τα μπροστά έτσι ώστε να 

δείχνει το κινητό δεξιά σου 23,5ο.  

Η Ελλάδα βλέπει τον ήλιο; Πόσο έντονα; 

α) Πολύ ( Σωστά, βλέπει έντονα τον ήλιο.) 

β) Μέτρια (Λάθος. Παρατήρησε καλύτερα την πάνω κάμερα που είναι η 

Ελλάδα.) 

γ) Καθόλου ( Λάθος. Παρατήρησε καλύτερα την πάνω κάμερα που είναι η 

Ελλάδα.) 

 

Τί εποχή θα έχει στην Ελλάδα;   

α) Άνοιξη- Φθινόπωρο (Χμμ. Για να είναι Άνοιξη -Φθινόπωρο μήπως θα 

έπρεπε να έβλεπες ένα μέρος του ήλιου;). 

β) Καλοκαίρι (Σωστά, γιατί πέφτουν κάθετα οι ακτίνες του ήλιου και μας 

χτυπάει κατακέφαλα.) 

γ) Χειμώνας (Χμμ. Για να είναι χειμώνας μήπως θα έπρεπε να μην έβλεπες 

καθόλου τον ήλιο;). 

 

 Οι σειρά των δραστηριοτήτων ήταν οι εξής: Στην αρχή η κλίση του άξονα της 

Γης, δηλαδή  το κεφάλι και ο κορμός του μαθητή έπρεπε να τοποθετηθεί σε 0ο, 

σύμφωνα με το μοιρογνωμόνιο που έδειχνε το κινητό δεξιά. Με αυτήν την κλίση 

ζητούσε η εφαρμογή να παρατηρήσει ο μαθητής την οθόνη του κινητού που 

αντιπροσώπευε την Ελλάδα και να απαντήσει στο πόσο έντονα έβλεπε τον ήλιο. 

Τρεις περιπτώσεις υπήρχαν: 

 Πολύ έντονα, δηλαδή όλη η οθόνη να είναι γεμάτη από φως του ήλιου. 
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 Μέτρια, δηλαδή να φαίνεται ένα μέρος του ήλιου 

 Καθόλου, δηλαδή να μην φαίνεται καθόλου ο ήλιος. 

Η επόμενη ερώτηση ακριβώς ήταν τι εποχή θα επικρατεί στην Ελλάδα εκείνη 

την στιγμή. Αυτό αποσκοπούσε στο να συνδέσει ο μαθητής την ένταση του ήλιου που 

βλέπει από την Ελλάδα με την αντίστοιχη εποχή. Ακολουθούσε ακριβώς το ίδιο και 

για το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας. Εν συνεχεία, ζητείται από τον μαθητή να αλλάξει 

την κλίση της Γης, έτσι ώστε ο νοητός άξονάς της να έχει κλίση 23,5ο προς τα 

μπροστά. Ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει πάλι την ίδια διαδικασία με την αρχική. 

Να ρυθμίσει την κλίση του σώματος με βοηθό το μοιρογνωμόνιο, να παρατηρήσει τις 

κάμερες και την ένταση του φωτός, να συλλογιστεί και να κάνει σύνδεση με τις 

εποχές.  

Το επόμενο βήμα ήταν ο μαθητής μαζί με την σφαίρα να προχωρήσει και να 

πάει  στην απέναντι πλευρά από τον ήλιο, όπως κινείται και η Γη πάνω στην τροχιά 

της, και αφού φτάσει να γυρίσει και γύρω από τον εαυτό του έτσι ώστε η Γη να μην 

έχει νύχτα αλλά ημέρα. Με αυτήν την διαδικασία αντιλαμβάνεται ο μαθητής και την 

εναλλαγή μέρα  νύχτας.  

Σε αυτό το σημείο και αφού έχει επαναλάβει τις δραστηριότητες που έκανε 

στην αρχική πλευρά, του ζητείται  να αλλάξει την κλίση του σώματος του, έτσι ώστε 

το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας να έχει  καλοκαίρι. Εδώ ο μαθητής πρέπει να είναι 

ικανός να συνδέσει τις γνώσεις που απέκτησε από τις προηγούμενες δραστηριότητες 

και με την βοήθεια των κινητών και με ότι παρατηρεί από τις οθόνες τους, να 

αντιληφθεί ότι πρέπει να γύρει προς τα πίσω. Εν συνεχεία η επόμενη δραστηριότητα 

ήταν, με αυτήν την κλίση που έχει, πόσο έντονα βλέπει τον ήλιο στην Ελλάδα και τι 

εποχή έχει. 

Από τις τελευταίες δραστηριότητες μία ερώτηση ήταν η εξής: “ Σύμφωνα με 

όσα έκανες, διάλεξε την σωστή φωτογραφία, έτσι ώστε η Ελλάδα να έχει μία φορά 

καλοκαίρι και μία χειμώνα, σε μία περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο.” (Εικόνα 

22) 
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Εικόνα 22: Δραστηριότητα με εικόνες 

 

Η εφαρμογή τελείωνε με την εξής ερώτηση και με τις τρεις πιθανές 

απαντήσεις: 

 “ Τελικά γιατί υπάρχουν οι εποχές;” 

α) Επειδή η γη πλησιάζει και απομακρύνεται από τον ήλιο με αποτέλεσμα 

άλλοτε να έχει ζέστη και άλλοτε κρύο. 

β) Επειδή η κλίση του άξονα είναι σταθερή, με αποτέλεσμα το κάθε ημισφαίριο 

να δέχεται άλλοτε κάθετα τις ακτίνες του ήλιου και άλλοτε πλάγια. 

γ)Επειδή ο άξονας της Γης ταλαντεύεται μπρος-πίσω στρεφόμενος προς τον 

Ήλιο το καλοκαίρι και μακριά του το χειμώνα. 
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Μέθοδος 

 
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα και περιγράφονται τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά την 

εφαρμογή της παρέμβασης μας. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν 

πριν και μετά την  εφαρμογή. 

 

Συμμετέχοντες  

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 23 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού από 

διάφορα Δημοτικά σχολεία του Νομού Φλώρινας. Η έρευνα μας πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια του 3ο Φεστιβάλ Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στην 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας το Μάρτιο του 2018.  

 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το 

ερωτηματολόγιο γνωστικού περιεχομένου (ερωτηματολόγιο γνώσεων). Το 

ερωτηματολόγιο αυτό κατασκευάστηκε από εμάς, με σκοπό να ελέγξουμε αν η 

παρέμβασή μας βοήθησε στην εννοιολογική αλλαγή του φαινομένου των τεσσάρων 

εποχών. Χρησιμοποιήθηκε ως pre-test και post-test. Επιπλέον, μετά από το post-test, 

οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ηλεκτρονικά κι ένα ερωτηματολόγιο στάσεων. 

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και τη συμπλήρωση των δύο 

ερωτηματολογίων, δηλαδή του post-test και του ερωτηματολογίου στάσεων, γινόταν 

μια μικρής διάρκειας τελική συνέντευξη με κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με 

ερωτήματα που αφορούσαν τη συνολική διαδικασία. Τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήσαμε περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

Ερωτηματολόγιο γνώσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τους γνωστικούς 

στόχους της παρέμβασής μας, σχεδιάσαμε ένα ερευνητικό εργαλείο, το οποίο 

αποτελείται από 20 ερωτήματα. Αρχικά, σχεδιάστηκε και συμπληρώθηκε από τους 

συμμετέχοντες στην αρχική του μορφή, στα πλαίσια της πιλοτικής έρευνας που 
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πραγματοποιήθηκε. Από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν, διαπιστώσαμε ότι πρέπει 

να γίνουν κάποιες αλλαγές και διορθώσεις. Έπειτα καταλήξαμε στην τελική του 

μορφή (βλ. Παράρτημα Ι). 

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, εκτός από την τελευταία που 

ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν τη Γη μαζί με τον νοητό άξονά της σε δύο 

θέσεις στην τροχιά της γύρω από τον ήλιο, έτσι ώστε στη μία θέση να έχει το Βόρειο 

Ημισφαίριο καλοκαίρι και στην άλλη το Νότιο Ημισφαίριο να έχει καλοκαίρι. Αυτή η 

τελευταία ερώτηση αποσκοπεί στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο γνωστικό στόχο. 

 

Ερωτηματολόγιο στάσεων 

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και τη συμπλήρωση του post test, οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο στάσεων, ένα ηλεκτρονικό 

εργαλείο μέτρησης, στόχος του οποίου ήταν η αναγνώριση των στάσεων απέναντι σε 

αυτή την εμπειρία μάθησης και των συναισθημάτων που αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησης με αυτή.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 22 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούσαν 

το σύστημα σε σχέση με την ευχρηστία και την ελκυστικότητά του. Οι ερωτήσεις 

αντλήθηκαν από την AttrakDiff (Hassenzahl & Monk, 2010) και την Flow State 

κλίμακα (Jackson & Marsh, 1996) και απαρτιζόταν από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

 Ευχρηστία (3 ερωτήσεις, π.χ. το περιβάλλον μου φάνηκε πολύπλοκο): Μετρά 

την ευκολία χρήσης του συστήματος και την ευκολία εκμάθησής του· 

 Αυτόνομη εμπειρία (3 ερωτήσεις): Μετρά το βαθμό στον οποίο το σύστημα 

προσφέρει εσωτερική ικανοποίηση στον χρήστη· 

 Εστίαση του χρήστη (3 ερωτήσεις): Μετρά την συγκέντρωση κατά τη 

διάρκεια χρήσης του συστήματος· 

 Αντιληπτή μάθηση (3 ερωτήσεις): Μετρά τις αντιλήψεις των μαθητών σε 

σχέση με την εκπαιδευτική αξία του συστήματος· 

 Πραγματική Ποιότητα (4 ερωτήσεις): Μετρά το βαθμό στον οποίο το 

σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να επιτύχει τους στόχους του· 

 Ηδονική Ποιότητα-Διέγερση (3 ερωτήσεις): Μετρά το βαθμό στον οποίο το 

σύστημα ικανοποιεί την ανάγκη του χρήστη για καινοτομία κατά πόσο είναι 

ενδιαφέρον για τον ίδιο· 
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 Ηδονική Ποιότητα-Ταύτιση (3 ερωτήσεις): Μετρά το βαθμό στον οποίο το 

σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να ταυτιστεί με αυτό. 

Όλες οι ερωτήσεις προσαρμόστηκαν σε 5βαθμη κλίμακα απαντήσεων Likert, 

με σκοπό να γίνουν ευκολότερες για τους μαθητές δημοτικού.  

Οι συμμετέχοντες καλούνταν, είτε να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας τους με κάθε πρόταση που διατυπώνεται, είτε να αξιολογήσουν μία έννοια 

σε μία κλίμακα που στα δύο άκρα της υπάρχει ένα ζεύγος αντίθετων επιθετικών 

προσδιορισμών και οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν την έννοια μεταξύ αυτών των 

επιθέτων.  

 

Τελικές συνεντεύξεις 

Μετά τη συμπλήρωση του post test και του ερωτηματολογίου στάσεων, 

γινόταν μιας μικρής διάρκειας τελική ημιδομημένη συνέντευξη με τον κάθε 

συμμετέχον, στόχος Φτης οποίας ήταν η καταγραφή των απόψεων του για την 

αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας. Ο συμμετέχον είχε την ευκαιρία να 

περιγράψει με δικά του λόγια την εμπειρία που είχε με το τεχνολογικά 

υποστηριζόμενο περιβάλλον Οι συνεντεύξεις αυτές συνέβαλαν στην εξαγωγή 

γενικότερων συμπερασμάτων. Τα ερωτήματα της συνέντευξης ήταν τα εξής: 

 

 

1. Όταν μπήκες στη σφαίρα ποια ήταν η πρώτη εντύπωση; 

2. Σε βοήθησε για την κατανόηση των εποχών, που ήσουν μέσα στη σφαίρα ή θα 

προτιμούσες να έβλεπες πως πέφτει το φως από έξω; 

3. Το κινητό με τις μοίρες σε βοήθησε; Αν ναι πώς ακριβώς; 

4. Τί κατάλαβες από την οθόνη του κινητού που ήταν η Ελλάδα; 

5. Η χρήση του σώματός  σου ως νοητός άξονας σε βοήθησε να κατανοήσεις τον 

τρόπο που ο άξονας της Γης συμβάλλει στην εναλλαγή των εποχών; Αν ναι 

πως ακριβώς; 

6. Πόσο θα άλλαζε το αποτέλεσμα αν όλη αυτή η εφαρμογή απλά 

παρουσιάζονταν στην οθόνη ενός υπολογιστή; Υπάρχουν πλεονεκτήματα που 

χρησιμοποιήσατε το σώμα σας; 

7. Θεωρείς ότι μπορείς να εξηγήσεις καλύτερα μετά τη συγκεκριμένη εφαρμογή 

τον λόγο που δημιουργούνται οι εποχές; 
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8. Έτσι όπως έβλεπες μέσα από τη σφαίρα, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς η 

Ελλάδα έχει καλοκαίρι; 

 

Διαδικασία 

Αρχικά οι συμμετέχων μαθητές συμπλήρωναν  το ερωτηματολόγιο γνωστικού 

περιεχομένου (pre-test) διάρκειας πέντε λεπτών. Έπειτα εισέρχονταν στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο όπου λάβαιναν μέρος στην εφαρμογή μας.  Κατά την είσοδο 

δίνονταν σύντομες οδηγίες για την διαδικασία, ενώ επίσης κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού υπήρχε διαθέσιμη βοήθεια και καθοδήγηση από εμάς όταν αυτό ήταν 

αναγκαίο. Το παιχνίδι διαρκούσε περίπου 25-30 λεπτά. Μετά το πέρας της 

εφαρμογής, οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο γνώσεων (post-

test), το  ερωτηματολόγιο στάσεων και να συμμετάσχουν στην συνέντευξη. 

 

Αποτελέσματα 

 
Αρχικά, οι συμμετέχοντες φαίνονταν πολύ ενθουσιασμένοι με το θέμα και 

κυρίως με την κατασκευή που έβλεπαν μπροστά τους. Απορούσαν για τον σχεδιασμό, 

για το στήσιμο, αλλά κυρίως για το τι κρύβει μέσα της η σφαίρα Γη. Προέκυπταν 

συναισθήματα ανάμεικτα μόλις έμπαιναν μέσα στη σφαίρα. Ήταν γοητευμένοι με την 

τόση τεχνολογία που εμφανιζόταν μπροστά τους, αλλά συγχρόνως και φοβισμένοι για 

το αν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην εφαρμογή.  

 

Η επιλογή στατιστικών κριτηρίων για τις αναλύσεις  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης Cronbach’s a. Ο δείκτης αυτός είναι ένας από τους ευρέως 

χρησιμοποιούμενους δείκτες αξιοπιστίας. Υπολογίστηκε από τον Cronbach (1951) 

και ονομάζεται Cronbach’s a (alpha), ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal 

consistency coefficient) (Gliem & Gliem, 2003). Ο συντελεστής a του Cronbach 

παίρνει τιμές από 0 έως 1. Οι ενδεικτικές τιμές αξιοπιστίας σύμφωνα με τους George 

& Mallery (2003) είναι:  

 0.9 πολύ υψηλή αξιοπιστία (πολύ σπάνιο)  
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 0.9>a> 0.8 καλή αξιοπιστία  

 0.8 >a> 0.7 αποδεκτή αξιοπιστία  

 0.7 >a>0.6 αποδεκτή αξιοπιστία για μικρό δείγμα (n< 200), 

αμφισβητήσιμη για μεγάλο δείγμα (n> 200)  

 0.6 >a>0.5 μη αποδεκτή αξιοπιστία  

 a< 0.5 αναξιόπιστη  

 

Αποτελέσματα των γνωστικών μεταβλητών 

Οι 23 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα  συμπλήρωσαν το γνωστικό 

ερωτηματολόγιο δύο φορές, πριν και μετά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Επομένως 

στο δείγμα των 46 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ο δείκτης F’s a 

υπολογίστηκε με τη βοήθεια του προγράμματος  SPSS και βρέθηκε με τιμή 0,860. Η 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου θεωρείται αποδεκτή. 

Οι απαντήσεις από  το ερωτηματολόγιο γνωστικού περιεχομένου pre-test και 

post-test βαθμολογήθηκαν με τιμές -1, 0 και 1, όπου οι τιμές αυτές αντιστοιχούσαν σε 

απαντήσεις λάθους, δεν γνωρίζω και σωστές. Υπολογίστηκε το άθροισμα των 

απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων για κάθε test και παρουσιάζονται στο 

παρακάτω διάγραμμα 2.  

 
Διάγραμμα 2: Σύγκριση συνολικού σκορ απαντήσεων 
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Το συνολικό σκορ αυξήθηκε από το pre test (M=4.74, SD=5.512) στο post 

test (M=9.35, SD=5.565). Επομένως υπήρξε βελτίωση. Αφού η διαφορά στους δύο 

μέσους όρους είναι 4,61. Στο διάγραμμα 3 φαίνεται η συνολική πρόοδος των 

μαθητών μεταξύ των 2 τεστ. 

 
 

Διάγραμμα 3: Μέσος όρος 

 

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ερώτησης 6 από το γνωστικό 

ερωτηματολόγιο «Οι εποχές οφείλονται στην κλίση που έχει ο άξονας της Γης σε 

σχέση με τον Ήλιο;» φαίνονται στο διάγραμμα 4. Σύμφωνα με αυτό 9 μαθητές που 

δεν γνώριζαν ή είχαν απαντήσει λάθος στο pre-test, μετά την εφαρμογή απάντησαν 

σωστά στο post-test. Μόνο ένα άτομο που στην αρχή δεν ήξερε, μετά την εφαρμογή 

απάντησε λάθος (διάγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 4: Αποτελέσματα ερώτησης 6 

 

 

 

Στην ερώτηση 8 για το αν ο άξονας της Γης σε σχέση με τον Ήλιο έχει κλίση 

σταθερή καθ` όλη τη διάρκεια περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το pre-test (M= 

-0.17, SD = 0.491), στο post-test (M=0.74, SD = 0.619). Η διαφορά στην απόδοση 

των μαθητών ανάμεσα στα δύο τεστ ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και 

στο διάγραμμα 5 (t = -4.613, p < 0.05). 
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Διάγραμμα 5: Αποτελέσματα ερώτησης 8 

 

Στην ερώτηση 16 για το νότιο Ημισφαίριο έχει καλοκαίρι, όταν οι ακτίνες του 

ήλιου πέφτουν κάθετα σε αυτό, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των 

μαθητών βελτιώθηκε από το pre-test (M= 0.61, SD = 0.583), στο post-test (M=0.91, 

SD = 0.417). Οχτώ μαθητές που δεν το γνώριζαν, μετά από την εφαρμογή απάντησαν 

σωστά. Η διαφορά στην απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα δύο τεστ δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 6 (t= -1.908, p < 0.05). 
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Διάγραμμα 6: Αποτελέσματα ερώτησης 16 

 

 

Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, που ζητούσε να σχεδιάσουν τη Γη μαζί 

με τον άξονά της στο σημείο Α, έτσι ώστε το Βόρειο Ημισφαίριο να έχει καλοκαίρι 

και στο σημείο Β, έτσι ώστε το Νότιο Ημισφαίριο να έχει καλοκαίρι, μόνο τέσσερις 

μαθητές κατάφεραν να το σχεδιάσουν σωστά (σχήμα 1) στο post-test ενώ πριν δεν το 

γνώριζαν. 

 

 
Σχήμα 1: Σωστό σχέδιο ερώτησης 20 
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Αποτελέσματα των μεταβλητών στάσεων 

Σε ότι αφορά τον τομέα των στάσεων, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μία 

πεντάβαθμη κλίμα, όπου όλες οι επί μέρους μεταβλητές είχαν Cronbach a από 0.65 

έως 0,81 και μπορούν να θεωρηθούν coherent, άρα ήταν μέτρια ως ικανοποιητικά.  

Όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2, οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν καμία 

δυσκολία στην εξοικείωση με το νέο στυλ της αλληλεπίδρασης όπου το περιβάλλον 

ήταν εύκολο στη χρήση και ότι θα ήθελαν να αλληλεπιδρούν με αυτό το περιβάλλον 

συχνά (M = 4.28, SD =. 84). Επιπλέον, ακόμα κι αν χρησιμοποιούσαν το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον στο πλαίσιο μιας θορυβώδους έκθεσης, εκτιμούν ότι θα 

διατηρούσαν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο έργο. Αυτή είναι μια 

απόδειξη δέσμευσης πως μπορούν να προβούν σε παρόμοιες δραστηριότητες. Η 

υψηλή βαθμολογία επίσης και στη μεταβλητή αυτόνομη εμπειρία επιβεβαιώνει ότι η 

δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε από την εγγενή ευχαρίστηση, έγινε από τους μαθητές 

για χάρη της, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές ενισχύσεις. 

Οι μαθητές ήταν επίσης θετικοί όσον αφορά την εκμάθηση της 

αποτελεσματικότητας του περιβάλλοντος και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του στο 

σχολείο. Υποστήριξαν ότι θα μάθουν ταχύτερα (M = 4.1, SD = .93) και θα μάθουν 

περισσότερα (M = 4.00, SD = .90). Ωστόσο, υπήρξε μικρή ομάδα 6 μαθητών (9,6%) 

οι οποίες ήταν αρνητικές όσον αφορά τη χρήση του μαθησιακού περιβάλλοντος στις 

σχολικές συνθήκες παρόλο που παρόμοιες απαντήσεις ή ιδέες δεν μπόρεσαν να 

εντοπιστούν στις συνεντεύξεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί 

περισσότερο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τέτοια περιβάλλοντα είναι βαθιά 

κοινωνικά και μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για τα μαθησιακά αποτελέσματα 

και αρνητικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πόσο αγχωτικό θεωρούν οι μαθητές τη 

δραστηριότητα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

 

Easiness 2.67 5 4.28 0.61 0,66 

Focus 1.33 5 4.44 0.77 0,81 

Autotelic 

Experience 

2.33 5 4.47 0.69 0,79 
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Perceived Learning 2 5 3.87 0.69 0,65 

Pragmatic Quality 1.75 5 4.02 0.78 0,72 

Hedonic Quality-

Identity 

2.67 5 4.51 0.58 0,75 

Hed. Qual.-

Stimulation 

3 5 4.66 0.54 0,81 

 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο μίνι ερωτηματολόγιο AttrakDiff 

αποκάλυψαν ότι θεωρούσαν τις λειτουργίες των περιβαλλόντων κατάλληλες για την 

επίτευξη του στόχου της κατανόησης του φαινομένου των εποχών (πραγματική 

ποιότητα). Επιπλέον, η μεταβλητή ηδονική ποιότητα, που είναι ένα μέτρο 

ευχαρίστησης (διασκέδαση, πρωτότυπο, εμπλοκή) και αποφυγή της πλήξης και της 

δυσφορίας, είχε πολύ υψηλά αποτελέσματα. Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν ότι 

το περιβάλλον τους έκανε να ταυτιστούν με αυτό (Hedonic Quality-Identity) και 

πίστευαν ότι πρόσφερε εμπνευσμένες και νέες λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις 

(Hedonic Quality-Stimulation). 

 

 

 

Ποιοτικά δεδομένα 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκαν και από τις 

ατομικές συνεντεύξεις.  

1.Ενδιαφέρουσα και ευχάριστη βιωματική μάθηση 

Τα παιδιά σχολίασαν έντονα και επαναλαμβανόμενα το γεγονός ότι η μάθηση 

ήταν ιδιαίτερα βιωματική. Παρακολούθησαν ενεργητικά το μακρόσμο, θεώρησαν ότι 

μπορούσαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του φαινομένου, πίστεψαν ότι βρίσκονταν 

στο διάστημα και τα στοιχεία αυτά διαμόρφωσαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης. 

Σημείωσαν όλοι την εσωγήινη εμπειρία ως πρωτότυπη και ελκυστική. 

 

Μ1: «Ωραίο περιβάλλον. Καλόγουστο. Συναρπαστικό. Λίγο περίπλοκο». 

Μ2: «Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ωραίο. Τα 

καταλάβαινα πιο εύκολα από ότι στο σχολείο». 

Μ3: «Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο ήταν. Μου άρεσε πολύ που έβλεπα με τα κινητά μέσα 

από την γη και πως έπεφτε το φως». 

Μ4: «Κάτι ωραίο και διασκεδαστικό Ήταν πολύ συναρπαστικό , δεν περίμενα να 
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φαίνεται έτσι μέσα από την σφαίρα». 

Μ6: «Ήταν τέλειο. Μου άρεσε πολύ, δεν έχω λόγια. Όταν μπήκα στη σφαίρα να πω την 

αλήθεια, εγώ δεν θα το σκεφτόμουν να βάλω κάμερες μέσα για να βλέπω από δύο μέρη. 

Ήταν πρωτόγνωρο και μου άρεσε». 

Μ12: «Ήταν ωραία. Μου άρεσε πολύ η σφαίρα, τα κινητά, οι κάμερες και το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα». 

Μ13: «Εντυπωσιακό όλο το σκηνικό η γη και ο ήλιος έτσι όπως ήταν φτιαγμένα. Μέσα 

στη σφαίρα ήταν λίγο περίεργο που το είχες στο κεφάλι σου και είχες τα κινητά από 

δίπλα και είχες πολλές οθόνες». 

 

Οι μαθητές απολάμβαναν τη δραστηριότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της, έτσι ώστε τους οδήγησε στο να αξιολογήσουν την εμπειρία τους ως «ωραία» 

«εκπληκτική» και «αληθινή». 

Μ10: «Ήταν ωραίο γιατί μέσα από τη γη βλέπαμε τον ήλιο και μπορούσαμε να 

απαντήσουμε τις ερωτήσεις». 

Μ7: «Μπορούσα να το εξηγήσω και πριν αλλά ήταν μία ωραία εμπειρία». 

Μ8: «Έμπαινες μέσα στη σφαίρα  και μέσα από το κινητό μπορούσα να βλέπω τον ήλιο 

σαν αληθινό  ήλιο». 

 

2.Βελτιωμένη Κατανόηση 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη 

διάταξη τους βοήθησε να κατανοήσουν το φαινόμενο των εποχών. Παράλληλα οι 

μαθητές ισχυρίστηκαν ότι κατανόησαν το φαινόμενο καλύτερα από οποιαδήποτε 

σχετική παρέμβαση είχε γίνει στο σχολείο στο παρελθόν. Αυτό αποκαλύπτει τόσο τη 

δυσκολία κατανόησης του συγκεκριμένου φαινομένου όσο και τη δυναμική της 

συγκεκριμένης διάταξης 

 

Μ9: «Με αυτή (τη διάταξη) κατάλαβα τις εποχές πως είναι καλοκαίρι και πως  

χειμώνας». 

Μ14: «Ναι καταλάβαμε περισσότερο από ότι το βιβλίο της έκτης γιατί όταν γυρίζεις την 

γη καταλαβαίνεις πότε πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου και σε ποιο ημισφαίριο». 

Μ15: «Ναι το είχαμε κάνει στην γεωγραφία της έκτης φέτος. Ναι έμαθα πιο πολλά 

πράγματα από αυτά που ήξερα στο σχολείο.» 
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Μ17: «Αισθάνομαι ότι μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα». 

Μ19: «Ναι γιατί όταν πηγαίναμε πίσω δεν βλέπαμε ήλιο όταν πηγαίναμε μπροστά 

βλέπαμε περισσότερο ήλιο και έτσι καταλαβαίναμε τι γινόταν  με τον άξονα». 

 

3.Κατανόηση των εποχών από την οπτική γωνία της Γης-από το εσωτερικό της 

σφαίρας 

Στην ερώτηση, “Σε βοήθησε για την κατανόηση των εποχών, που ήσουν μέσα 

στη σφαίρα ή θα προτιμούσες να έβλεπες πως πέφτει το φως από έξω” το 100% 

απάντησε ότι η παρακολούθηση μέσα από τη γη και ο ενσώματος χειρισμός του 

άξονα τους βοήθησε περισσότερο. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα καθώς τόσο η 

εξωτερική παρακολούθηση ενός τρισδιάστατου φωτιζόμενου μοντέλου όσο και οι 

tablet εφαρμογές  προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση του 

φαινομένου των εποχών και θεωρούνται επιτυχημένες προσεγγίσεις. Οι μαθητές 

φαίνεται να προτείνουν ότι η εσωγήινη αναπαράσταση είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική 

και αποτελεσματική προσέγγιση για το συγκεκριμένο φαινόμενο.  

Μ14: «Με βοήθησε που ήμουν η γη και έκανα εγώ τις κινήσεις με το σώμα μου». 

Μ15: «Πολλά πράγματα με βοήθησαν να καταλάβω το φαινόμενο των εποχών, γιατί τα 

είχα ξεχάσει από το σχολείο. Με βοήθησε που ήμουν μέσα στη γη και έτσι μπορούσα να 

μάθω καλύτερα για τον άξονά της». 

Μ16: «Με βοήθησε να καταλάβω πως δημιουργούνται οι εποχές πιο πολύ από ότι στο 

σχολείο που μας είχε πει η κυρία, γιατί εδώ το ζήσαμε πραγματικά που ήμασταν η γη». 

Μ4: «Με βοήθησε πιο πολύ να κατανοήσω το φαινόμενο των εποχών, οι εικόνες στο 

μεσαίο κινητό, τα κινητά που έβλεπα από την κάμερα, το αντίστοιχο φώς που φαινόταν 

ανάλογα με την κλίση του σώματός μου και το κινητό με τις μοίρες που έβλεπα πόσο 

πρέπει να σκύβω, για να καταλάβω αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας». 

Μ17: «Ναι μου άρεσε  πολύ η εφαρμογή και έτσι όπως ήταν σχεδιασμένα. Μου άρεσε 

που έμπαινα μέσα στη σφαίρα». 

Μ18: «Ναι  με βοήθησε. από το να διαβάζω ένα βιβλίο ήταν πολύ πιο εύκολο να 

καταλάβω μέσα από την εφαρμογή παρά από το βιβλίο. Τώρα τα κατάλαβα αμέσως». 

Μ19: «Όταν μπήκαν μέσα στην γη, βλέποντας τον ήλιο μπορούσα να εξηγήσω 

καλύτερα τι συμβαίνει με τις εποχές.» 

Η χρηστικότητα του κινητού με το μοιρογνωμόνιο ήταν σημαντική, γιατί 

αφενός βοήθησε τους μαθητές να γέρνουν το σώμα τους στην σωστή κλίση, δηλαδή 
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230 και αφετέρου τους βοήθησε να αντιληφθούν ότι με διαφορετική κλίση δεν θα 

υπήρχε το φαινόμενο των τεσσάρων εποχών. 

Μ16: «Με βοήθησε το κινητό με τις μοίρες που έπρεπε να κάνεις την σωστή κλίση για 

να μπορέσεις να βρεις την σωστή απάντηση». 

 

4.Μέσα στη γη – η νέα αναπαράσταση 

Σύμφωνα με τους μαθητές η νέα αναπαράσταση προσέφερε τρία 

πλεονεκτήματα. 

Α) Η μετωπική σχέση με τον ήλιο μέσα από τη κάμερα του κινητού: Οι 

μαθητές αντιλαμβάνονταν τη γωνία πρόσπτωσης των ακτινών του ήλιου μέσα από τη 

θέση του ήλιου στο κινητό (και κατ’ επέκταση στον ουρανό) αλλά και την ποσότητα 

φωτός. Η παραμόρφωση του φωτός του φακού από την κάμερα του κινητού, 

εμφάνιζε στην οθόνη του κινητού ένα φως που προσομοιώνει καλύτερα τον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον ήλιο στον ουρανό και οι μαθητές δεν 

παρατηρούσαν απλά ένα φακό να φωτίζει κάποιο σημείο της γης.  

Μ9: «Καταλάβαμε όταν ερχόμασταν αντιμέτωποι με τον ήλιο και αυτό μας βοήθησε 

πιο πολύ». 

Μ19: «Όταν ήμασταν μέσα βλέπαμε από την κάμερα τον ήλιο και ήταν εύκολο να 

καταλάβουμε τι εποχή ήταν». 

Μ5: «Οι δύο κάμερες των κινητών στην Ελλάδα και στο Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας με 

βοήθησαν περισσότερο, γιατί ανάλογα με την κλίση της γης μπορούσα να βλέπω πως 

φαίνεται ο ήλιος από το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο». 

Μ4: «Το κινητό στην Ελλάδα. Με βοηθούσε έτσι όπως έπεφτε το φως». 

Μ6: «Με βοήθησε το κινητό στην Ελλάδα, και κατάλαβα ότι όταν πέφτουν κάθετα οι 

ακτίνες στην Ελλάδα έχουμε καλοκαίρι και όταν πέφτουν πλάγια έχουμε χειμώνα.» 

 

Β) Ο ενσώματος έλεγχος του άξονα. Στις περισσότερες προτεινόμενες 

διδακτικές παρεμβάσεις ο άξονας της γης είναι στοιχείο εξωτερικής παρατήρησης και 

ελέγχου ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τα παιδιά τον ελέγχουν με το ίδιο τους το 

σώμα. Αυτή η ενσώματη μεταφορά βοήθησε καλύτερα να κατανοήσουν, αφενός την 

κλίση του άξονα αλλά και την κατεύθυνσή του κατά τη διάρκεια περιστροφής της 

Γης γύρω από τον ήλιο και αφετέρου πως αυτή η κατεύθυνση του συνδέεται με την 

δημιουργία των τεσσάρων εποχών.  
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Μ4: «Ότι χρησιμοποίησα το σώμα μου με βοήθησε, γιατί μπορούσα εγώ να κουνιέμαι 

και να καταλαβαίνω τι αλλαγές υπήρχαν ανάλογα με την κίνηση μου». 

Μ20: «Γιατί κατάλαβα με την κίνησή του σώματός μου πως μετακινείται ο άξονας της 

γης, όταν πήγαινε προς τα πίσω το σώμα μου πήγαινε και η γη». 

Μ21: «Με βοήθησε το σώμα μου, για το πως να γέρνω και πότε η Ελλάδα έχει 

καλοκαίρι ή χειμώνα.» 

Μ5: «Αυτό που με βοήθησε περισσότερο ήταν η κίνηση του σώματός μου με την κίνηση 

της γης». 

Μ7: «Με βοήθησε πολύ το σώμα μου ως άξονας».  

Μ1: «Το σώμα μου ήταν ο άξονας και έτσι καταλάβαινα καλύτερα τι σημασία έχει η 

κλίση του άξονα για τις εποχές».  

Μ8: «Με βοήθησε γιατί ένιωσα σαν να  κουνάω εγώ την Γη, να είμαι εγώ ο άξονας της 

και μου έδωσε πάντως καλύτερη αίσθηση». 

Μ9: «Επειδή άλλο είναι να βλέπεις ότι η γη γυρίζει στον υπολογιστή και στον 

προτζέκτορα και άλλο να το παρουσιάζεις εσύ, να βλέπεις ότι αν πας πίσω άλλη εποχή 

έχει στο βόρειο ημισφαίριο και άλλο στο νότιο και το αντίθετο». 

 

Γ) Ο συνδυασμός ελέγχου άξονα και παρατήρησης του ήλιου μέσα από 

την προοπτική δύο μοναδικών σημείων στην επιφάνεια της γης. Όσο οι μαθητές 

βρίσκονταν μέσα στη γη, μπορούσαν να διακρίνουν τη συσχέτιση της κλίσης του 

σώματός τους και της θέσης του ήλιου από δύο συγκεκριμένα σημεία της γης. Και 

αυτό συνέβαινε όχι μόνο στα συγκεκριμένα σημεία και στις συγκεκριμένες κλίσεις 

που έπρεπε να σταθούν αλλά και κατά τη διάρκεια των τυχαίων μεταβολών. Ήταν 

σαφές ότι ο ήλιος άλλαζε την επίδρασή του με την παραμικρή κίνηση και συνεπώς 

ήταν έντονες οι αποδείξεις για να επιτευχθεί η απαιτούμενη εννοιολογική αλλαγή. 

Μ7: «Ναι γιατί όταν πηγαίναμε πίσω δεν βλέπαμε ήλιο όταν πηγαίναμε μπροστά 

βλέπαμε περισσότερο ήλιο και έτσι καταλαβαίναμε τι γινόταν  με τον άξονα και τις 

εποχές».  

Μ17: «Οι δύο κάμερες και το μεσαίο κινητό, γιατί έβλεπα τις εικόνες ταυτόχρονα».  
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5.Η αντιληπτή αποτελεσματικότητα της μάθησης σε σχέση με τις προσομοιώσεις 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Όταν οι μαθητές ρωτήθηκαν αν θα ήταν διαφορετική η εμπειρία μάθησης, αν 

μια δραστηριότητα με αντίστοιχο περιεχόμενο και αλληλεπιδράσεις 

πραγματοποιούνταν στην οθόνη του υπολογιστή, το 77% ισχυρίστηκε ότι η 

συγκεκριμένη διεπαφή ήταν πιο ελκυστική και αποτελεσματική. Οι μαθητές 

ανέφεραν ως σημαντικές διαφορές:  

α) την αληθοφάνεια και το ρεαλισμό του μοντέλου β) το περισσότερο 

παιχνιδοκεντρικό χαρακτήρα γ) την πιο hands on προσέγγιση δ) την πρωτοτυπία και 

τη δημιουργικότητα του μοντέλου που τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον και κέρδισε 

τη δέσμευσή τους ε) την πιο ενεργητική συμμετοχή με την ενσώματη αλληλεπίδραση 

σε αντιδιαστολή με την αλληλεπίδραση με τις τυπικές μονάδες εισόδου ενός 

υπολογιστή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μαθητές κατέθεσαν μια αρνητική εντύπωση για 

τις εκπαιδευτικές εφαρμογές μέσω υπολογιστή και αναζήτησαν πιο αυθεντικά 

μοντέλα αλληλεπιδράσεων.  

Μ7: «Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα με αυτήν την κατασκευή. Φαίνεται πιο ελκυστικό 

και είναι σαν παιχνίδι». 

Μ9: «Μπήκαμε μέσα στη γη και βλέπαμε πως πέφτουν οι ακτίνες ενώ από τον 

υπολογιστή θα ήταν ένα βίντεο». 

Μ10: «Θα ήταν διαφορετικό στον υπολογιστή. Είναι πιο καλό αυτό που κάναμε, ήταν 

σαν να είσαι ήδη μέσα στη γη». 

Μ4: «Στον υπολογιστή το βλέπεις μόνο σε μία οθόνη. Ενώ όταν είσαι μέσα στη σφαίρα 

είναι σαν να το βλέπεις ζωντανά». 

Μ7: «Τώρα είναι πιο ζωντανό που μπήκαμε στη σφαίρα, άλλο να το βλέπεις σε μία 

οθόνη  και άλλο να το ζεις». 

Μ8: «Δεν θα είχε φαντασία, άλλο είναι να μαθαίνεις μέσα από μία τέτοια εργασία και 

άλλο από τον υπολογιστή. Έτσι τα θυμάσαι καλύτερα». 

Μ12: «Θα ήταν βαρετό να το βλέπω στην οθόνη και να πατάω ένα πλήκτρο στον 

υπολογιστή δεν θα ήταν τόσο διασκεδαστικό όσο ήταν τώρα». 

Μ20: «Ήταν διαφορετικό γιατί τώρα συμμετείχαμε με το σώμα μας ενώ στον 

υπολογιστή όχι». 

Μ21: «Είναι ζωντανά και με το σώμα σου συμμετέχεις». 

Μ17: «Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα γιατί εδώ το ζεις ενώ στην οθόνη του 
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υπολογιστή δεν μπορείς να το ζήσεις, γιατί απλά το βλέπεις  Ενώ μέσα στην σφαίρα, η 

γη,  όλο το περιβάλλον σε έκανε να το ζεις». 

 

6.Ερμηνεία κατανόησης  

Στην τελική ερώτηση της συνέντευξης για το αν μπορούν να εξηγήσουν πώς η 

Ελλάδα έχει καλοκαίρι, έτσι όπως έβλεπαν μέσα από τη σφαίρα, το 95% των 

μαθητών έσκυβαν με το σώμα τους προς τα μπροστά αφού είχαν την ενσώματη 

μεταφορά του άξονα. 

Μ1: «Έσκυβα 23,5 μοίρες προς τον ήλιο». 

Μ2: «Πρέπει να έχει κλίση προς τα μπροστά». 

Μ3: «Προς τα μπροστά για να βλέπει τον ήλιο». 

Μ4:«Προς τον ήλιο, να σκύβω προς τα μπροστά». 

Μ5: «Να είναι στραμμένη προς τον ήλιο και να πέφτουν οι ακτίνες κάθετα». 

Μ6: « Όταν ο άξονας είναι τέτοιος ώστε το Ακρωτήρι να μην βλέπει τον ήλιο. Γενικά 

να πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου πιο πολύ  στην Ελλάδα και γενικότερα στην 

Ευρώπη». 

Μ7: «Σκυμμένος προς τα μπροστά». 

Μ8: «Κλίση προς τα μπροστά, προς τον ήλιο». 

Μ9: «23 μοίρες προς τα μπροστά». 

 

 Η μαθησιακή εμπειρία ήταν ευχάριστη, διασκεδαστική και πρωτότυπη για 

τους συμμετέχοντες. Το παιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν διέφερε πολύ με την 

παραδοσιακή διδασκαλία και αυτό που είχαν συνηθίσει. Η χρήση του σώματος σε 

συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρατήρηση του ήλιου αλλά και τις εικόνες από την 

εφαρμογή Scratch, τους βοήθησε να αντιληφθούν το φαινόμενο των εποχών. 
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Συζήτηση 

 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να επιφέρουμε την εννοιολογική αλλαγή 

στο φαινόμενο των τεσσάρων εποχών. Μέσω της παρέμβασης που σχεδιάσαμε και 

εφαρμόσαμε, επιδιώξαμε τη βελτίωση της αναπαράστασης της κατεύθυνσης του 

νοητού άξονα της Γης καθώς αυτή περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, που είναι και η 

αιτία δημιουργίας των εποχών. Επίσης στην παρούσα εργασία ερευνήσαμε τα οφέλη 

της ενσώματης και εμπειρικής μάθησης. Επιδιώξαμε να συνδυάσουμε τα οφέλη της 

ενσώματης μάθησης, δηλαδή μιας διδακτικής προσέγγισης, που προωθεί το παιχνίδι, 

ενεργοποιώντας τα παιδιά να κινηθούν στον χώρο και να χρησιμοποιήσουν το σώμα 

τους προωθώντας ταυτόχρονα την μαθησιακή διαδικασία, με τα οφέλη της 

τεχνολογίας και της μεικτής πραγματικότητας και όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας 

διδασκαλίας ενός δύσκολου αντικειμένου των φυσικών επιστημών του δημοτικού 

σχολείου. Τα συμπεράσματα βέβαια που προκύπτουν δεν είναι δυνατόν να 

γενικευτούν καθώς το δείγμα της έρευνας μας δεν ήταν μεγάλο, είναι ωστόσο 

ενδεικτικά των αντιλήψεων των μαθητών αυτής της ηλικίας. 

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, τόσο για το γνωστικό, όσο 

και για το συναισθηματικό αλλά και τον ψυχοκινητικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, σε 

ότι αφορά τον γνωστικό τομέα, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην 

κατανόηση της σταθερής κατεύθυνσης της κλίσης του νοητού άξονα της Γης καθώς η 

Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, στον ρόλο που παίζει η κλίση του άξονα για 

την δημιουργία των εποχών και στην αναγνώριση εποχής του ημισφαιρίου 

συναρτήσει της θέσεως του. Σε ότι αφορά τον συναισθηματικό τομέα, αναπτύχθηκαν 

θετικές στάσεις και συναισθήματα ικανοποίησης, απόλαυσης και έντονου 

ενδιαφέροντος προς τη μαθησιακή αυτή εμπειρία, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα 

ενός τέτοιο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά τον ψυχοκινητικό τομέα, οι 

συμμετέχοντες ανέπτυξαν κινητικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα 

τους, με αποτέλεσμα να συνδέσουν τις κινήσεις του σώματος με τον νοητό άξονα της 

Γης και την περιστροφή της γύρω από τον ήλιο. 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων επίσης συμπεραίνουμε ότι επιβεβαιώθηκε 

η υπόθεση της έρευνας μας. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στα σχολικά 

εγχειρίδια και διδάσκεται σε μία παραδοσιακή τάξη η εναλλαγή των εποχών, δεν 

επιτρέπει στους μαθητές να ξεπεράσουν τις παρανοήσεις τους και να υιοθετήσουν σε 
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ικανοποιητικό βαθμό τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις, ενώ η διδακτική μας 

παρέμβαση οδηγεί σε αναδόμηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και σε 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αφού ακολουθείται η προσέγγιση της ενσώματης 

μάθησης. 

Συγκεκριμένα οι μαθητές αντιλήφθηκαν κι ανέπτυξαν σωστές 

αναπαραστάσεις για το φαινόμενο των εποχών του έτους. Συνέδεσαν το φαινόμενο 

της εναλλαγής των εποχών με την κλίση του άξονα της γης ως προς το επίπεδο της 

τροχιάς της, καθώς αυτή περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Συνειδητοποίησαν ότι 

εξαιτίας αυτής της κλίσης οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν στις διάφορες περιοχές της 

Γης πότε πλάγια και πότε κάθετα, δημιουργώντας έτσι τις τέσσερις εποχές.  

Το γρήγορο πρωτότυπο υλικό χαμηλού κόστους, σε συνδυασμό με την 

εξέγερση των εκθέσεων τέχνης, που διορθώνει και εφευρίσκει, έχει δημιουργήσει μια 

νέα τάση δημιουργίας απτών τεχνολογιών για μάθηση. Οι ερευνητές αλλά και οι 

δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν, να αναπαράγουν ή να 

προωθήσουν το περιβάλλον Εσωγήινοι. Αυτή η τάση βοηθάει επίσης στο σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των φυσικών διεπαφών ή στον 

εντοπισμό κατάλληλων ενσωματωμένων μεταφορών και στην πραγματοποίησή τους 

σε μοντέλα αλληλεπίδρασης. 

Η προσέγγιση των Εσωγήινων είναι μια νέα σχεδιαστική κατεύθυνση για τη 

μελέτη αντίστοιχων φαινομένων. Το να παρακολουθείς διαστημικά φαινόμενα μέσα 

από τη σκοπιά της γης φιλτράροντας όμως την προοπτική με τη χρήση μέσων 

τεχνολογίας είναι μια αφετηρία για να δημιουργηθούν πολλά διαφορετικά στυλ 

αλληλεπίδρασης μέσα στη σφαίρα. Μία προέκταση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος θα μπορούσε να ήταν η προσθήκη ακτίνων laser από τον ήλιο ώστε οι 

μαθητές να παρατηρούν πιο έντονα αν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα ή πλάγια. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα Ι 

  

Αξιολόγηση Γνωστικού Περιεχομένου 
 
1.       Ο άξονας της Γης ταλαντεύεται μπρος-πίσω στρεφόμενος προς τον Ήλιο το         

καλοκαίρι και μακριά του το χειμώνα. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
2. Όταν οι ηλιακές ακτίνες πέφτουν πλάγια σε έναν τόπο τον θερμαίνουν λιγότερο. 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

3. Μία περιοχή το χειμώνα έχει κρύο, επειδή η Γη είναι πιο μακριά από τον Ήλιο. 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

4. Το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο συγχρόνως έχουν πάντα διαφορετικές εποχές. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

5. Το καλοκαίρι η Γη βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο και το χειμώνα πιο μακριά. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
6. Οι εποχές οφείλονται στην κλίση που έχει ο άξονας της Γης σε σχέση τον Ήλιο. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

7. Όταν το βόρειο ημισφαίριο είναι στραμμένο προς τον Ήλιο, τότε αυτό έχει χειμώνα. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

8. Ο άξονας της Γης σε σχέση με τον Ήλιο έχει κλίση (23,5 μοίρες) σταθερή καθ΄ όλη 
την διάρκεια  περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

9. Όταν ένα ημισφαίριο έχει καλοκαίρι, οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν σε αυτό κάθετα. 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

10. Η γη πλησιάζει και απομακρύνεται από τον ήλιο με αποτέλεσμα άλλοτε να έχει 
ζέστη και άλλοτε κρύο 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

11. Η Γη στρέφεται προς τον Ήλιο όταν έχουμε καλοκαίρι και προς το φεγγάρι όταν 
έχουμε χειμώνα 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 
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12. Ο άξονας της Γης σε σχέση με τον Ήλιο έχει κλίση (23,5 μοίρες) πάντα προς τον ήλιο 
καθ’ όλη τη διάρκεια  περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
13. Ο Ήλιος κατά τη διάρκεια του έτους ταξιδεύει γύρω από τη Γη με διαφορετική 
ταχύτητα και έτσι δημιουργούνται οι εποχές. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
14. Ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τον άξονά του μια φορά το χρόνο και έχει μια ζεστή 
καλοκαιρινή πλευρά και μια ψυχρή χειμωνιάτικη 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
15. Όταν η Ελλάδα έχει καλοκαίρι, η Αυστραλία έχει χειμώνα. 

 
α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
16. Το Νότιο Ημισφαίριο έχει καλοκαίρι, όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα σε 
αυτό. 

 α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 

17. Τον χειμώνα πέφτουν πιο πλάγια οι ακτίνες του ήλιου στην Ελλάδα. 
 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 

18. Ο άξονας της γης αλλάζει διαρκώς και για αυτό έχουμε τέσσερις εποχές. 
 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
19. Έχουν όλες οι περιοχές της γης τον ίδιο αριθμό εποχών; 

α)Συμφωνώ  β) Διαφωνώ  γ) Δεν γνωρίζω 

 
20. Σχεδίασε τη Γη μαζί με τον άξονά της  

 στο σημείο Α, έτσι ώστε το Βόρειο Ημισφαίριο να έχει καλοκαίρι. 
 στο σημείο Β, έτσι ώστε το Νότιο Ημισφαίριο να έχει καλοκαίρι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Αξιολόγηση Εφαρμογής 

 

1. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ την εφαρμογή συχνά 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

2. Η εφαρμογή μου φάνηκε πολύπλοκη χωρίς να υπάρχει λόγος 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

3. Μου φάνηκε εύκολο να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

4. Κατά τη χρήση της εφαρμογής, η προσοχή μου ήταν απολύτως 

εστιασμένη σε αυτό που έκανα. 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

5. Ήμουν συγκεντρωμένος στις περιγραφές της εφαρμογής αλλά και 

στο τι πρέπει να κάνω. 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

6. Δεν είχα δυσκολίες στο να μείνω συγκεντρωμένος 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

7. Απόλαυσα πραγματικά την εμπειρία μάθησης 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

8. Η μαθησιακή εμπειρία αυτή μου άφησε ένα όμορφο συναίσθημα 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

9. Η μαθησιακή εμπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 
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10. Θα προτιμούσα να μάθαινα στο σχολείο για το συγκεκριμένο θέμα 

με τη χρήση αυτής της εφαρμογής 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

11.  Με αυτή την εφαρμογή, μπορώ να μάθω πιο γρήγορα από ότι στο 

σχολείο 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

12.  Έτσι, μπορώ να μάθω περισσότερα και καλύτερα από ότι στο 

σχολείο 

 

Διαφωνώ απόλυτα  1 2 3 4 5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

13. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Απλό  1 2 3 4 5  Πολύπλοκο 

 

14. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Άσχημο  1 2 3 4 5  Ελκυστικό 

 

15. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Πολύ πρακτικό  1    2 3 4 5  Καθόλου Πρακτικό 

 

16. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Καλόγουστο   1    2 3 4 5  Κακόγουστο 

 

17. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Προβλέψιμο   1    2 3 4 5  Καθόλου Προβλέψιμο 

 

18. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Κακής ποιότητας  1    2 3 4 5  Καλής ποιότητας 

 

19. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Χωρίς φαντασία  1    2 3 4 5  Δημιουργικό 
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20. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Καλό   1    2  3 4 5  Κακό 

 

21. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Σε μπερδεύει  1    2 3 4 5  Ξεκάθαρη η χρήση του 

 

22. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε: 

 

Βαρετό  1    2 3 4 5  Συναρπαστικό 
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