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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αφορά την αποτελεσματικότητα των περιβαλλόντων μεικτής 

πραγματικότητας στη διδασκαλία της Ιστορίας μέσω των νέων τεχνολογιών και  

φυσικών διεπαφών.  

Για την επίτευξη αυτής της έρευνας σχεδίασα και υλοποίησα μια διαδραστική, 

βιωματική παρέμβαση. Η παρέμβαση περιλάμβανε μια διαδραστική μακέτα, την 

εφαρμογή scratch και makey-makey και ένα ατομικό ερωτηματολόγιο για τους 

συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν 20 και ήταν χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Η 

παρέμβαση σχεδιάστηκε για 2 ώρες και πραγματοποιήθηκε από τις 10 το πρωί ως 

τις 12 το μεσημέρι στον ιδιωτικό χώρου του φοιτητή-συντονιστή. Στην αρχή οι 

συμμετέχοντες γνωρίστηκαν μεταξύ τους και άκουσαν τις οδηγίες και στη συνέχεια 

έπαιξαν το παιχνίδι μέσω της φυσικής διεπαφής όπου ακουμπούσαν στη γείωση 

της μακέτας ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις και εμφανιστούν πληροφορίες για 

τη ζωή στην Αρχαία Αθήνα( εκπαίδευση, γλυπτική). Αφού ολοκληρώθηκε το 

παιχνίδι οι φοιτητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα ατομικά ερωτηματολόγια. 

Η αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης αξιολογήθηκε μέσα από την συλλογή 

δεδομένων που δόθηκαν στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου από τους φοιτητές 

που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι τα 

περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας και οι φυσικές διεπαφές μπορούν να 

αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Ιστορίας κάνοντας το μάθημα περισσότερο 

διαδραστικό και βιωματικό. 

Λέξεις- φράσεις κλειδιά 

Φυσικές διεπαφές, διδακτική Ιστορίας, περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας 

διαδραστικότητα, βιωματικότητα, ΤΠΕ 



ABSTRACT 

This research concerns the effectiveness of real-world environments in the history of 

teaching through new technologies and physical interfaces. 

 

To achieve this research I designed and implemented an interactive, experiential 

intervention. The intervention included an interactive model, the scratch and makey-

makey application, and an individual questionnaire for the participants. The 

participants were students of the University of Western Macedonia of the 

pedagogical department of primary education. The number of participants was 20 

and were divided into 4 groups of 5 people. The intervention was planned for 2 

hours and was held from 10am to 12pm at the student-coordinator's private area. At 

the beginning the participants met each other and listened to the instructions and 

then they played the game through the physical interface where they touched the 

ground on the maquette to answer the questions and reveal information about life 

in Ancient Athens (education, sculpture). After the game was completed, students 

were asked to complete the individual questionnaires. 

 

The effectiveness of this intervention was assessed through the collection of data 

provided in the questionnaire replies by the students who participated in the survey.  

Research data has shown that mixed reality environments and physical interfaces 

can be tapped into teaching history by making the lesson more interactive and 

experiential. 

 

Keywords 

Physical interface, teaching of history, mixed reality environments, interactivity, ICT,  

experiential learning 

 



 

 

Πρόλογος 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού» 

είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με την εφαρμογή scratch και την πλατφόρμα 

makey- makey. Αφού ασχολήθηκαν με τη δημιουργία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και παιχνιδιών αποφάσισα να αξιοποιήσω το scratch και το makey-

makey σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας.  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την αποτελεσματικότητα των 

νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ο λόγος που αποφάσισα να 

ασχοληθώ με αυτό το θέμα είναι γιατί θεώρησα αρκετά ενδιαφέρον την ένταξη των 

περιβαλλόντων μεικτής πραγματικότητας μέσω φυσικών διεπαφών στο μάθημα της 

Ιστορίας και την αποτελεσματικότατα που μπορεί να επιφέρει στη μάθηση. Το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον δε λειτούργει μόνο ως παιχνίδι, ως 

διασκεδαστικό διάλειμμα στη ροή της διδασκαλίας αλλά προάγει τη διαδικασία της 

μάθησης με έναν καινοτόμο, διαδραστικό τρόπο. Προκειμένου να ελέγξω την 

αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο 

μάθημα της Ιστορίας, πραγματοποίησα την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στο να 

υλοποιηθεί η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, τον επόπτη της εργασίας, 

Λέκτορα Παλαιγεωργίου Γιώργο για τη στήριξη και την καθοδήγηση στην πτυχιακή 

μου εργασία και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που 

συμμετείχαν στην έρευνα και με βοήθησαν να εξαγάγω συμπεράσματα. 

 



 

Εισαγωγή 

1. Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση/ μια σύγχρονη 

στρατηγική που έρχεται να αναβαθμίσει το παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας. 

Διανύοντας τον 21ο αιώνα, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, αν κοιτάξει γύρω 

του,  τους ταχείς και έντονους ρυθμούς στους οποίους έχει η επιβληθεί και 

αναπτύσσεται η κοινωνίας μας. Κανένας τομέας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος στο 

πέρασμα των χρόνων. Βασικός παράγοντας στη ραγδαία ανάπτυξη που βιώνει η 

κοινωνία του σήμερα είναι η εξέλιξη και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην 

καθημερινότητά μας.  Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τις διαφορές που 

παρατηρούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχέση με το παρελθόν, την 

επίδραση, και την εμβάθυνση της μάθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

Δεν είναι μυστικό, πως ακόμα και στα σύγχρονα σχολεία του σήμερα 

χρησιμοποιούνται παλιές μέθοδοι διδασκαλίας που χαρακτηρίζονται ως 

«δασκαλοκεντρικές» αφού το κέντρο και ο άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας 

είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία που καθοδηγεί και προσφέρει. 

Αποτέλεσμα αυτών των διδασκαλιών είναι να υποθάλπεται η ενεργός συμμετοχή 

του μαθητή, να απουσιάζει  η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα με αποτέλεσμα 

να χάνεται το ενδιαφέρον του παιδιού για το μάθημα.  

Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να δώσει η υιοθέτηση των μαθητοκεντρικών 

μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες έχουν σκοπό να προσφέρουν στο μαθητή τις 

απαραίτητες γνώσεις και να του προσφέρουν την ικανότητα να επεκτείνει και να 

γενικεύει τις γνώσεις μόνος του. Οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και οι 

εναλλακτικές προσεγγίσεις προσφέρουν τη δυνατότητα και στον εκπαιδευτικό να 

διεκπεραιώσει μαθητοκεντρικές διδασκαλίες, που συγκρατούν αμείωτο το 

ενδιαφέρον των παιδιών, αφού συμμετέχουν ενεργά σε όλη της τη διαδικασία. 

Παραδείγματα διαφόρων εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας είναι το σχέδιο 

δράσης (project), η ανοικτή διδασκαλία, η διαθεματική διδασκαλία και μάθηση, η 



διερευνητική μάθηση κ.α. Εναλλακτικές προσεγγίσεις αποτελούν, τα comics, το 

CineScience, το debate και role playing, η επίσκεψη πεδίου και φυσικά τα Τ.Π.Ε 

(τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας). 

Στην προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας να πραγματοποιηθούν 

μαθητοκεντρικές διδασκαλίες έρχεται να συνεισφέρει η χρήση των ΤΠΕ. Τις 

τελευταίες δεκαετίες η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να δίνει λύσεις και να συμβάλει στην εξέλιξη της 

ζωής (Τάσση, 2014). Η πρώτη προσπάθεια για εισαγωγή των ΤΠΕ στην ελληνική 

εκπαίδευση, έγινε στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας την δεκαετία του 1980, όπου ο 

Η/Υ αποτέλεσε ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος. 

Συνέχεια αυτού του εγχειρήματος αποτελεί η εισαγωγή της πληροφορικής στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2002-2003, ως αυτόνομο γνωστικό 

αντικείμενο με τον τίτλο «Πληροφορική», στο πρόγραμμα του ολοημέρου 

δημοτικού σχολείου και διδάσκεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής. Επιπρόσθετα, για την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση του 

συγκεκριμένου μαθήματος, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό λογισμικό για τη στήριξη 

της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων του curriculum της πρωινής ζώνης. Η 

πιο σημαντική προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στις δυο χαμηλότερες βαθμίδες της 

ελληνικής εκπαίδευσης έγινε κατά την πενταετία 2000-2005 μέσω του 

προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 

2008). Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη τεχνολογικών 

υποδομών στα σχολεία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Σ.Βοσνιάδου, 2006), 

και στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού. Στη χώρα μας το 2003 θεσπίστηκε το 

διαθεματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, που 

προβλέπει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην ύλη των διάφορων γνωστικών 

αντικειμένων (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008).  

Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον κατανοητό πως η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει και μέσα στο πλαίσιο του αναγκαίου 

εκσυγχρονισμού των μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας (Σ. Βοσνιάδου,2006). Για 

την ομαλή ένταξη τους στην εκπαίδευση θα πρέπει να πληρούνται κάποιες 



προϋποθέσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση τους από τους 

εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους μαθητές καθώς η επιτυχής αξιοποίηση των ΤΠΕ 

είναι δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. Αυτό συμβαίνει διότι εξαρτάται από τη 

συνοχή πολλών παραγόντων, όπως είναι η βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα, η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής 

καθώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών στα σχολεία 

(Ο.Τάσση, 2014).  

Παρ’ όλα αυτά, ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με τις 

νέες τεχνολογίες καθώς χρησιμοποιούν τα ΤΠΕ για την προετοιμασία της 

διδασκαλίας τους (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Δεν παύει όμως να υπάρχει ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν την παιδαγωγική  

αξιοποίηση των ΤΠΕ, και αυτό αποτελεί μια ανάγκη που έχουν εκφράσει οι ίδιοι 

(Κασιμάτη & Γιαλαμάς 2001, Πολίτης, 2000). 

Θα αποτελούσε σημαντική παράλειψη να μην τονίσουμε τη σημασία της  

καινοτόμου εισαγωγής της τεχνολογίας και των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και για τους ίδιους τους μαθητές. Γενικά, τα ΤΠΕ μπορούν να εφοδιάσουν το 

μαθητή με πολλά οφέλη. Αρχικά, τον μετατρέπουν σε έναν πιο ενεργό 

μαθητευόμενο, γεγονός που «ξεκλειδώνει» και παραπέμπει σε μια πιο αυτόνομη 

μάθηση (Adi Suryani, 2010).  Παράλληλα, προτείνεται και υιοθετείται μια πιο 

δυναμική και (ομαδο-)συνεργατική διδασκαλία, που προωθεί την κοινωνικοποίηση 

του ατόμου, ενώ μπορεί να εμφανίσει και το βιωματικό στοιχείο της μάθησης που 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεσματικό. Επιπλέον, με την εισαγωγή των ΤΠΕ 

και του διαδικτύου στην εκπαίδευση, η μάθηση δεν περιορίζεται μόνο στις σχολικές 

ώρες, στον τόπο που βρισκόμαστε και στους ίδιους τους δασκάλους μας. 

Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία από οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε θελήσουμε. 

Ένας στόχος ιδιαίτερης σημασίας που τίθεται από την αρχή της εισαγωγής των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση και το σχεδιασμό συνεργατικών διδασκαλιών, είναι η 

διαδραστικότητα και η επικοινωνία (Adi Suryani, 2010). Επικρατεί η άποψη, όπως 

χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Rodrigues (2002), πως «η αποτελεσματική μάθηση 



είναι αυτή που πραγματοποιείται όταν οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το μάθημα». 

Για αυτό το λόγο τα ΤΠΕ προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν 

από μόνα τους τη νέα γνώση, με διαδραστικά στοιχεία, και γενικότερα να 

«παίξουν» και να γνωρίσουν την τεχνολογία.  

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να κάνουμε μια αναφορά στην άποψη του Monteith (2002), 

η οποία αναφέρει πως, χρησιμοποιώντας τα ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

μπορούμε να γνωρίσουμε τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, 

παρά να λάβουμε μια συγκεκριμένη γνώση. Εύλογα, συμπεραίνεται πως το να 

μάθει κανείς νέες τεχνολογίες και να λάβει νέες γνώσεις δεν αποτελεί κάτι πιο 

δύσκολο από την εκμάθηση παλιών γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτό, λοιπόν, το 

συμπέρασμα, χρίζει μείζονος σημασίας, κατανόησης και αποδοχής από το ευρύ 

κοινό, καθώς μεγάλη μερίδα ατόμων φοβάται να προσεγγίσει και να γνωρίσει τη 

νέα τεχνολογία, εφόσον αποτελεί για αυτούς κάτι καινούργιο, που στη λογική τους 

συμβαδίζει με το δύσκολο και το περίπλοκο. Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να 

βελτιωθεί από τη στιγμή που εισάγουμε τα ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως με αυτή τη σημαντική καινοτομία των ΤΠΕ στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούμε όχι μόνο να καλλιεργήσουμε τις γνωστικές 

δεξιότητες των μαθητών αλλά και να ενισχύσουμε το κίνητρο τους για μάθηση και 

την αλληλεπίδραση σ’αυτή. 

1.Ψηφιακά παιχνίδια ως μέσο διδασκαλίας 

1.1. Ψηφιακά παιχνίδια 

Στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια 

προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο καθώς χρησιμοποιούνται ως μέσο 

ψυχαγωγίας αλλά και ως μέσο μάθησης. Σύμφωνα με τον Huizinga (1989), «το 

παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό, διότι ο πολιτισμός προϋποθέτει την 

ανθρώπινη κοινωνία και τα ζώα δεν περίμεναν να έρθει ο άνθρωπος για να 

παίξουν.» Μέσα από αυτό που έχει ειπωθεί καταλαβαίνουμε ότι το παιδί ξεκινάει 

να παίζει πριν αρχίζει να μιλάει. είναι φανερό ότι το παιχνίδι είναι μια έμφυτη 

διαδικασία για τον άνθρωπο. Στη σύγχρονη κοινωνία και καθώς αλλάζουν οι 



απαιτήσεις της εποχής τα παιδιά είναι και γίνονται γνώστες της τεχνολογίας και ο 

όρος που περιγράφει αυτή τη στενή τους σχέση με την τεχνολογία είναι «ψηφιακοί 

αυτόχθονες» (digital natives). (Prensky, 2001) Ο όρος αυτός τους δόθηκε γιατί όσο 

καλά γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα άλλο τόσο καλά γνωρίζουν και την 

ψηφιακή γλώσσα.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι πολιτιστικά αγαθά, τα οποία είναι συνδεδεμένα με 

την ιστορία και αποτελούνται από μια ηλεκτρονική συσκευή και ένα 

προσομοιωμένο παιχνίδι.(Galloway,2006) Είναι γνωστό ότι όλα τα παιχνίδια έχουν 

βασικούς και ειδικότερους παράγοντες. Στους βασικούς παράγοντες ανήκουν ο 

στόχος και ο σκοπός του παιχνιδιού, οι κανόνες, ο  ανταγωνισμός, η δυσκολία, η 

φαντασία και οι παίχτες. Τον σκοπό του παιχνιδιού τον μαθαίνουμε στην αρχή ή 

στην πορεία του παιχνιδιού. Οι κανόνες σε κάθε παιχνίδι ορίζουν ποιες ενέργειες 

επιτρέπονται και ποιες όχι. Ο τρίτος παράγοντας είναι ο ανταγωνισμός, όπου σε 

κάθε παιχνίδι ο παίκτης καλείται να ανταγωνιστεί είτε έναν άλλο παίκτη, είτε τον 

εαυτό του, είτε τον υπολογιστή. Η δυσκολία είναι η προσπάθεια του παίκτη να 

κερδίσει στο παιχνίδι. Τις περισσότερες φορές το επίπεδο δυσκολίας είναι 

προσαρμοσμένο, ώστε να αυξάνεται σταδιακά ο βαθμός δυσκολίας καθώς ο 

παίκτης αναπτύσσει τις δεξιότητες του στο παιχνίδι. Η φαντασία σχετίζεται με την 

ομοιότητα- τα κοινά στοιχεία του εικονικό/πλασματικού κόσμου με τον πραγματικό 

κόσμο. Τέλος, η μεταβλητή των παιχτών ορίζει τον αριθμό των παιχτών, το ρόλο 

που έχουν οι παίκτες, αν είναι ομαδικό ή ατομικό το παιχνίδι και πώς εμφανίζονται 

οι παίχτες στην οθόνη(ονόματα- εξωτερική αμφίεση). Στους ειδικότερους 

παράγοντες ανήκουν ο εξοπλισμός όπου σχετίζει με τον ειδικό εξοπλισμό που 

απαιτεί κάθε ηλεκτρονικό παιχνίδι, όπως χειριστήρια. Στη συνέχεια, υπάρχουν οι 

οδηγίες οι οποίες  χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις γενικές οδηγίες και τις τοπικές 

οδηγίες. Οι γενικές οδηγίες εξηγούνται στην αρχή του παιχνιδιού και οι τοπικές 

οδηγίες εξηγούνται στη διάρκεια του παιχνιδιού. Στους ειδικότερους παράγοντες 

ανήκουν και οι περιορισμοί σχετίζονται με τις απαγορευμένες ενέργειες των 

παιχτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, για παράδειγμα σε σχέση με τη 

μεταβλητή του χρόνου ή των προσπαθειών που υπάρχει σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε 

παιχνίδι υπάρχουν και οι κυρώσεις έτσι ώστε να “τιμωρηθεί” ο παίκτης σε 



περίπτωση που παραβεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Επίσης, στους ειδικότερους 

παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις οι οποίες είναι οι επιλογές που κάνει 

ο παίκτης στην αρχή του παιχνιδιού, όπως ο βαθμός δυσκολία και η ταχύτητα που 

θέλει να έχει το παιχνίδι, ανάλογα με τη δυσκολία που επιλέξει. Τέλος, η ασφάλεια 

αφορά τα παιχνίδια που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να δοκιμάσει 

στρατηγικές που στην πραγματική είναι αδύνατον να πραγματοποιήσει. Πρόκειται 

για ένα ασφαλές περιβάλλον που κάθε παίχτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικές 

μεθόδους και στρατηγικές. Σε ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι ο σχεδιαστής 

καλείται να έχει και ρόλο συντονιστή ώστε να δημιουργήσει κατάλληλές συνθήκες 

για να ενθαρρυνθούν οι μαθητές- παίκτες και να δοκιμάσουν νέες στρατηγικές που 

ίσως τους οδηγήσουν στην αποτυχία αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία 

αναζήτησης και ανακάλυψης μπορεί να οδηγηθούν σε σημαντική μάθηση. (Alessi & 

Trollip: 2001, Δημητριάδης:2015) 

 

 

1.3. Παιχνιδοποίηση/ Παιχνιδοκεντρική μάθηση 

Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες επιτάσσουν ένα 

μαθητοκεντρικό περιβάλλον που θα προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι 

σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι χαρακτηρίζονται από κοινωνική και πολιτισμική 

αλληλεπίδραση και αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία προσδίδοντας βιωματικότητα 

και διαδραστικότητα ώστε να επιτευχθεί το όραμα για μια  καινοτόμα διδασκαλία. 

Σε αυτό το όραμα σημαντικό ρόλο έχει και η παιχνιδοποίηση- η παιγνιώδη μορφή 

που μπορεί να αποκτήσει η διδασκαλία. Πρόκειται για μια διαδικασία που 

συμβάλλει στην ψυχοσύνθεση των παιδιών καθώς αυξάνει τη συναισθηματική 

συμμετοχή των παιδιών και επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Οι μαθητές αποκτούν 

ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και δε μένουν αποστασιοποιημένοι. 

Δίνεται οι δυνατότητα στους μαθητές- παίκτες να κινητοποιηθούν, να έχουν ενεργό 

ρόλο στο παιχνίδι και να ανεβαίνουν επίπεδο απαντώντας στις ερωτήσεις του 

παιχνιδιού. Η δραστηριότητα της παιχνιδοποίησης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί, 

με βάση έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, παρουσιάζεται ένας αυξημένος 



βαθμός εμπλοκής και ενδιαφέροντος των παιχτών στις δραστηριότητες όταν το 

περιβάλλον ενσωματώνει στοιχεία παιχνιδοποίησης. Όσον αφορά την εκπαίδευση, 

το αυξημένο ενδιαφέρον και η εμπλοκή των μαθητών σε τέτοιου είδους 

δραστηριότης στην τάξη αναμένεται να επιφέρει αυξημένο ποσοστό επίτευξης των 

στόχων μάθησης, γεγονός που οδηγεί σε ποιοτικότερη μάθηση. (Δημητριάδης, 

2015) 

 

2. Ενσώματη μάθηση 

Η ενσώματη μάθηση αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους 

μάθησης η οποία στοχεύει στη χρήση και αξιοποίηση του σώματος στην 

εκπαιδευτική πράξη, εντάσσοντας την αλληλεπίδραση και τη φυσική διεπαφή στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και αναπτύσσοντας πολύπλευρα τον μαθητή. 

Σύμφωνα με έρευνες πολλών επιστημονικών κλάδων έχει διαπιστωθεί ότι στην 

ενσώματη μάθηση το σώμα έχει αναγκαίο ρόλο γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

από τη χρησιμότητα που του δίνεται ως μέσο μάθησης/ανακάλυψης. Μέσα από τη 

διαδικασία της ενσώματης μάθησης ο μαθητής χρησιμοποιεί το ίδιο του το σώμα 

για να μάθει και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσει τις κινητικές του δεξιότητες. Το 

σώμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις άμεσες, ζωντανές, καθημερινές εμπειρίες με 

τους άλλους, τα αντικείμενα και τα συμβάντα του περιβάλλοντος και σώμα και νους 

παρουσιάζονται σαν μια ενιαία δυναμική διαδικασία, σαν μια δραστηριότητα 

δράσης- αντίδρασης. (Πουρκός, 2015) 

 

 

2.1. Ενσώματη μάθηση και ΤΠΕ 

Τα σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα είναι γνωστά για τον ερευνητικό χαρακτήρα 

των δραστηριοτήτων που προσφέρουν  και αποτελούν βασικό παράγοντα για τη 

βιωματική μάθηση. Οι Gallagher και Lindgren (2015)  αναφέρουν ότι στους 

αισθητήρες κινήσεις που συνδέονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 



μεταφέρεται η κίνηση του παίχτη στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι, 

πραγματοποιείται η δράση- αντίδραση μεταξύ πραγματικής- εικονικής κίνησης. Στη 

συνέχεια, αναφέρουν ότι στα περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας ο χρήστης 

μπορεί να περιηγηθεί στο χώρο που λαμβάνουν χώρα τα δρώμενα της 

δραστηριότητας με έναν ιδεατό τρόπο. 

Οι τεχνολογικές εφαρμογές που ενισχύουν και προάγουν την μάθηση είναι οι 

φυσικές διεπαφές, οι οποίες προσδίδουν έναν αισθητικό χαρακτήρα στις 

αναπαραστάσεις. Με τον όρο «φυσικές διεπαφές» εννοούμαι το σύστημα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τεχνολογικών εφαρμογών και ανθρώπου όπου επιτρέπει 

στον παίκτη να αλληλεπιδρά με τις κινήσεις του σώματος, του προσώπου δηλαδή 

ενέργειες που είναι διαισθητικές και ο χρήστης δεν χρειάζεται να διδαχθεί καθώς 

πρόκειται για έμφυτες φυσικές κινήσεις. Στην αλληλεπίδραση σώματος και 

τεχνολογίας σημαντικό ρόλο έχει  η ύπαρξη  οθόνων επαφής. Πρόκειται για μια 

μέθοδο η οποία επιτρέπει στον παίκτη να παίζει το εκάστοτε παιχνίδι, μέσω αυτής 

της οθόνης, επιλέγοντας αντικείμενα μέσω της φυσικής διεπαφής. Με αυτό τον 

τρόπο επιτρέπεται στους χρήστες μια πιο άμεση αλληλεπίδραση από αυτή των 

χειριστικών συσκευών όπως το ποντίκι. (Δημητριάδης, 2015) 

Η συμμετοχή σε μια δραστηριότητα αλληλεπίδρασης μέσω της δημόσιας οθόνης 

δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα αποτυχίας και επιτυχίας. Ορισμένοι παίκτες 

μπορούν να δυσκολευτούν να κατανοήσουν τη διαδικασία αλληλεπίδρασης, να μην 

ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα λόγω χρόνου ή άλλων μεταβλητών. Σύμφωνα με 

τον Goffman (1971) η αλληλεπίδραση ενέχει το φόβο της αποτυχίας και έχει οριστεί 

ως «κοινωνική αμηχανία». Η «κοινωνική αμηχανία» μπορεί να προκαλέσει την 

αδυναμία των χρηστών να συνεχίσουν το παιχνίδι γιατί μπορεί να νιώσουν άβολα 

σε τέτοιους είδους προβολή και να θέλουν να απομακρυνθούν από την οθόνη. 

(Travis, Marcus, Eduardo, 2016) 

Σύμφωνα με τους Johnson – Glenberg et al(2014) η ενσώματη μάθηση ταξινομείται 

σε 4 επίπεδα. Στο πρώτο στάδιο ενσώματης μάθησης ο μαθητής/παίκτης είναι 

καθιστός και η κίνηση του πραγματοποιείται με το πάνω μέρος του σώματος του. Σε 

αυτό το επίπεδο ο μαθητής παρατηρεί όσα διαδραματίζονται στις οθόνες και δεν 



πραγματοποιείται φυσική διεπαφή με τις έννοιες που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο δεύτερο επίπεδο ενσώματης γνώσης ο μαθητής 

είναι καθιστός, η κίνηση εξακολουθεί να αφορά το επάνω μέρος του σώματός του 

και οι διεπαφές δεν είναι ιδιαίτερα διαδραστικές ώστε να υπάρχει συσχέτιση με τις 

εκπαιδευτικές έννοιες. Στο τρίτο επίπεδο πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπου 

ο μαθητής κινεί ολόκληρο το σώμα. Σε αυτό το επίπεδο οι χειρονομίες και οι 

κινήσεις σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές έννοιες. Στο τέταρτο στάδιο ενσώματης 

μάθησης ο μαθητής δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι φυσικές 

διεπαφές συμβάλλουν στην μετατροπή των κινήσεων του παίκτη στην οθόνη και 

δημιουργούν τις εκπαιδευτικών έννοιες. Στο τέταρτο στάδιο ενσώματης μάθησης 

ανήκει το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας. 

3. Περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας. 

Οι Milgram και Kishino το 1994 χρησιμοποίησαν τον όρο «Μεικτή πραγματικότητα» 

για πρώτη φορά. Στόχος τους ήταν να περιγράψουν το χώρο που βρίσκεται μεταξύ 

εικονικού και πραγματικού περιβάλλοντος. Ο όρος «Μεικτή πραγματικότητα» 

μπορεί να χαρακτηρίσει ένα συνδυασμό ποικίλων ψηφιακών εφαρμογών. Αυτές οι 

τεχνολογικές εφαρμογές έχουν ανταπόκριση στην εκπαίδευση καθώς σχετίζονται με 

συγκεκριμένα- επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα. Η εφαρμογή των περιβαλλόντων 

μεικτής πραγματικότητας μπορεί να υλοποιηθεί στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 

μέσα από τον εμπλουτισμό των ψηφιακών απεικονίσεων σε συνδυασμό εικονικού- 

πραγματικού περιβάλλοντος και μέσα από τις εργασίες με τα χέρια, όπως 

πειράματα ή ενασχόληση με ρομπότ. Οι εφαρμογές μεικτής πραγματικότητας 

ενισχύουν και επεκτείνουν το φυσικό περιβάλλον μάθησης διευκολύνοντας την 

κατανόηση της μάθησης και καθιστώντας βιωματική τη διαδικασία της μάθησης. 

(Lindgren & Johnson – Glenberg, 2013) 

 

4. ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί θέμα 

σημαντικού ερευνητικού ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες 



χώρες προσπαθούν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην διδασκαλία των 

γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Η ένταξη της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση δεν έχει επιτευχθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Διεθνή και 

ελληνικά δεδομένα έχουν δείξει ότι οι υπολογιστές και τα νέα εκπαιδευτικά 

ψηφιακά συστήματα δεν αξιοποιούνται στο σχολείο, τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών έχει καθοριστική σημασία για την ένταξη των ΤΠΕ. Οι 

έρευνες δείχνουν ότι ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση 

της τεχνολογίας από τους νέους εκπαιδευτικούς είναι η ποσότητα και η ποιότητα 

της τεχνολογίας που λαμβάνουν από τα επιμορφωτικά  προγράμματα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους ερευνητές υπάρχει ένα χάσμα σε όσα 

διδάσκονται οι εκπαιδευτικοί για τις νέες τεχνολογίες και σε όσα εφαρμόζουν στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα.(Ottenbreit-Leftwich, Glazewski, Newby, & Ertmer, 

2010,  Pope, Hare, & Howard, 2002) Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να εξηγηθεί γιατί οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι προετοιμασμένοι για την χρήση των τεχνολογιών στις τάξεις 

τους μεταξύ των οποίων είναι η ανεπαρκής πρόσβαση στην τεχνολογία, η έλλειψη 

χρόνου και η έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Πρόσφατες 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του νέου σχολείου και να συμβαδίσουν με τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις θα πρέπει στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών να 

οικοδομηθούν καλές παιδαγωγικές πρακτικές και τεχνικές δεξιότητες καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίο συνδέονται αυτές οι έννοιες.(Koehler & Mishra, 2009). Η 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ απαιτεί προσωπικές γνώσεις, δεξιότητες και 

προηγούμενη χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό. Η προηγούμενη εμπειρία των 

νέων τεχνολογιών δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την παιδαγωγική χρήση των 

ΤΠΕ. Σημαντικός παράγοντας για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη είναι η 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στην ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τα ΤΠΕ 

σχετίζονται με τη γνωστική διάσταση που περιλαμβάνει απόψεις για την αξία, τη 

χρησιμότητα και την ευκολία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και με 

τη συναισθηματική διάσταση που περιλαμβάνει  συναισθήματα όπως φόβος, άγχος 



ή ευχαρίστηση από τη χρήση ΤΠΕ που θεωρείται ότι διαμορφώνουν τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στη σχέση τους με τη χρήση των ΤΠΕ. (Albirini: 

2006, Ropp, 1999) Πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις θετικές τους στάσεις 

απέναντι στις νέες τεχνολογίες αλλά διστάζουν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη ΤΠΕ 

γιατί δε νιώθουν σίγουροι για τις ικανότητές τους.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

διαπιστώσει ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία επιφέρει αλλαγές 

στο μαθησιακό περιβάλλον, ανατρέπει το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας- 

προάγεται ο ρόλος του μαθητή στη διαδικασία μάθησης- και κρίνουν και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί αναγκαία την επιμόρφωση και την υποστήριξή τους σε θέματα 

παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, ώστε να μπορούν να υιοθετούν σύγχρονες 

διδακτικές μεθόδους (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001) Εκτός από τις στάσεις που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί για τα ΤΠΕ σημαντικός παράγοντας είναι και η αυτό-αντίληψη 

κάποιου για τις ικανότητές του να εκτελέσει επιτυχώς τις λειτουργίες των ΤΠΕ. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί οι εκπαιδευτικοί που εντάσσουν 

τους Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς ως 

προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όμως, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς θετική αυτοαποτελεσματικότητα 

τόσο στην προσωπική χρήση των Η/Υ, όσο και στη διδακτική αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει μόνο να κρίνουν τους 

εαυτούς τους ικανούς στη χρήση των υπολογιστών αλλά να νιώθουν και ικανοί να 

ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πορεία, να επιλέγουν τα 

κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά και να προωθούν τη χρήση διαφοροποιημένων 

μέσων διδασκαλίας μέσω της τεχνολογίας. (Beck, 1997)  

 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει 

στην ενίσχυση της μάθησης των μαθητών. Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί 

υποβλήθηκαν σε πιέσεις για τη μεταρρύθμιση του σχολείου μέσω της τεχνολογίας. 

Πολλοί γονείς αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία είναι σημαντική και η χρήση της 

μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας των παιδιών που ολοκληρώνεται 

μέσα και έξω από το σχολείο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τα 

πιθανά οφέλη της τεχνολογίας ή τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει στα 

μικρά παιδιά. Δημιουργώντας κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται 



στην τεχνολογία και αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες για παιδιά, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν ποικίλες θετικές εμπειρίες μάθησης για 

τους νέους μαθητές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεχνολογία αλλάζει τη δραστηριότητα 

της διδασκαλίας. Σε μια μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας 

στα σχολεία, οι Sivin-Kachala και Bialo (2000) ανέφεραν θετικά και συνεπή πρότυπα 

όταν οι σπουδαστές ασχολούνταν με πλούσια σε τεχνολογία περιβάλλοντα. Οι Sivin-

Kachala και Bialo κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει 

τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά μόνο η τεχνολογία στην τάξη δεν έχει 

υποχρεωτικά θετικό αποτέλεσμα στις εκπαιδευτικές εμπειρίες που μπορούν να 

βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών. Σε μια προηγούμενη μελέτη, οι Sivin-Kachala 

και Bialo (1994) ανέφεραν ότι οι υπολογιστές μπορούν να βελτιώσουν την ιδέα των 

παιδιών και να βελτιώσουν τη στάση τους όσον αφορά τη μάθηση. Η τεχνολογία 

είναι επωφελής για τα παιδιά που μαθαίνουν εάν χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Σε 

δύο διαφορετικές μελέτες, τα παιδιά κατέδειξαν αυξημένα επίπεδα επικοινωνίας 

και συνεργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσης υπολογιστών (Clements 1994, 

Haugland και Wright 1997). Πολλοί δάσκαλοι γνωρίζουν ότι η τεχνολογία είναι ένα 

αποτελεσματικό μέσο για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αλλά οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ούτε χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εκπαιδευτικό 

σύστημα παράδοσης ούτε ενσωματώνουν την τεχνολογία στο πρόγραμμα σπουδών 

τους (Bauer and Kenton 2005). Τεχνολογικά εργαλεία, όπως υπολογιστές, παρέχουν 

επίσης στα παιδιά ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, ενώ μαθαίνει  στο παιδί να 

αποκτήσει ένα αποδεκτό επίπεδο γνώσης του μαθηματικού περιεχομένου και του 

οπτικού γραμματισμού.  

 

Οι αποτελεσματικές εποικοδομητικές παιδαγωγικές ενσωματώνουν διάφορα 

τεχνολογικά εργαλεία στον ενεργό μάθηση. Οι εποικοδομητικοί εκπαιδευτικοί 

διευκολύνουν τη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων και ασκήσεων που προκαλούν τις 

προηγούμενες σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα ή γεγονός. Επιπλέον, οι παιδαγωγικές τους πρακτικές 

επικεντρώνονται στους μαθητές σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις της μάθησης με 

επίκεντρο τον δάσκαλο (Jonassen 2000). Οι τεχνολογίες επιτρέπουν στους μαθητές 

να εργάζονται πιο παραγωγικά από ό,τι στο παρελθόν και ο ρόλος του καθηγητή 



στις σύγχρονες τάξεις τεχνολογίας είναι πιο απαιτητικός από ποτέ. Σύμφωνα με την 

Διεθνή Εταιρεία Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (ISTE) (2000): Οι δάσκαλοι της 

σημερινής τάξης πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να προσφέρουν ευκαιρίες 

μάθησης υποστηριζόμενες από τεχνολογία για τους μαθητές τους, να είναι 

διατεθειμένοι να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και να γνωρίζουν πως αυτή η 

τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση των μαθητών. Στις πραγματικές 

αίθουσες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν 

και να εφαρμόσουν τους κατάλληλους τρόπους χρήσης των τεχνολογικών 

εργαλείων χωρίς να υπονομεύσουν τις ορθές παιδαγωγικές πρακτικές (Anderson 

και Becker 2001). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθήσουν να 

εμπλέξουν τους εκπαιδευόμενους σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη μάθηση- 

στόχος τους πρέπει να είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα τους υπολογιστές μπορούμε να έχουμε ένα θετικό στοιχείο του 

παιχνιδιού και της μάθησης των παιδιών διευρύνοντας τις δεξιότητές τους. Ο Zisow 

(2000) δηλώνει: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρεάζει 

εάν ένας δάσκαλος χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί τεχνολογία στην τάξη, είναι το 

στυλ διδασκαλίας. Η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο. Το αν χρησιμοποιείται ή 

όχι εξαρτάται από το κίνητρο του δασκάλου και την επιθυμία να χρησιμοποιήσει νέα 

εργαλεία.» (J.Keengwe & G.Onchwari, 2009) 

 

6. Διδακτική Ιστορίας 

Η διδασκαλία της Ιστορίας απαιτεί τον εκσυγχρονισμό της ώστε να επιλέγονται, να 

διατάσσονται, να διαρθρώνονται τα περιεχόμενα του μαθήματος και να 

καθορίζονται οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης. Για τη διαμόρφωση ενός 

εκσυγχρονισμένου πλαισίου υπάρχουν και κάποιοι παράμετροι που σχετίζονται με 

την επιλογή περιεχομένων (πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ιστορία και ιστορίας 

της καθημερινής ζωής), στην ανάγκη για διεπιστημονικές προσεγγίσεις και για 

ερμηνευτικό πλουραλισμό, στην προτίμηση στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης 

που θα προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. (Μαυροσκούφης, 2005) Η 

διδασκαλία της Ιστορίας δε θα πρέπει να γίνεται με τον παραδοσιακό  



δασκαλοκεντρικό και αφηγηματικό τρόπο γιατί η συνέπεια αυτής της επιλογής θα 

είναι η συνεχής απομνημόνευση όρων, γεγονότων  και η μηχανιστική αναπαραγωγή 

τους. (Ξωχέλλης, 1987) Παρόλα αυτά αν και η ιστορική αφήγηση είχε αμφισβητηθεί, 

τώρα έχει επαναπροσδιοριστεί αλλά απαιτείται περιορισμός στην έκταση της 

(Moniot 2002, Σμυρναίος 2008). Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν νέες πλατφόρμες 

και πολλές πηγές πληροφόρησης οι οποίες προσφέρουν πληθώρα δεδομένων. 

Στόχος της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η κατανόηση της γνωστικής δομής του 

μαθήματος από τον μαθητή και η ικανότητα του μαθητή να αξιοποιεί την Ιστορία-

τις γνώσεις του στην Ιστορία- στην επίλυση προβλημάτων και στην 

κοινωνικοποίηση του. 

 

6.1. Η Ιστορία ως μάθημα πολιτισμού 

Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η γνώση του πολιτισμού, 

δηλαδή η συνειδητοποίηση των επιτευγμάτων του παρελθόντος για την πορεία του 

σύγχρονου κόσμου και η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας και ιστορικής 

συνείδησης των μαθητών. Το μάθημα της Ιστορίας αντιμετωπίζεται ως πηγή 

ιστορικών πληροφοριών που βοηθούν στην αναπαράσταση της εικόνας του 

ιστορικού συμβάντος- γεγονότος. Επιπλέον, η διαπολιτισμική προσέγγισης της 

Ιστορίας στοχεύει στο να επισημανθούν τα επιτεύγματα της ελληνική Ιστορίας, 

επιδιώκεται δηλαδή να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

πορεύτηκε η ελληνική Ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός.(Burke, 2008) 

 

6.2. H «Ιστορική σκέψη»  

Η σκέψη θεωρείται ως ιστορική όταν αναφέρεται στην έννοια της ιστορικότητας του 

παρελθόντος και του παρόντος συνδέοντας την με τα χρήση και ερμηνεία γραπτών, 

προφορικών και υλικών μαρτυριών ώστε να προκύψουν ερωτήματα και να 

διατυπωθούν υποθέσεις και συμπεράσματα για το παρελθόν και το παρόν. Τα 

στάδια της ιστορικής σκέψης είναι να διατυπωθούν τα ιστορικά ερωτήματα με 

βάση την προϋπάρχουσα γνώση, να συλλεχθούν κατάλοιπα και να 

χρησιμοποιηθούν ως ιστορικές πηγές, να διατυπωθούν ερωτήματα κι να 

ερμηνευτούν οι πηγές ως μαρτυρίες μέσα στο ιστορικό πλαίσιο, να διαμορφωθούν 



ιστορικές υποθέσεις ή συμπεράσματα, να πραγματοποιηθεί άρθρωση του 

ιστορικού λόγου με ένα εννοιολογικό σύστημα το οποίο καταδεικνύει την ιστορική 

σκέψη, να γίνει συμμετοχή στον κοινωνικό ιστορικό διάλογο μέσα από τον οποίο η 

ιστορική σκέψη ελέγχεται, αξιολογείται και αποκτά νόημα και τελευταίο στάδιο 

είναι ο εμπλουτισμός της ιστορικής γνώσης, ο οποίος ανατροφοδοτεί την ιστορική 

σκέψη. (Νάκου, 2000) 

Η ιστορική σκέψη σχετίζεται και με άλλα στοιχεία όπως είναι οι έννοιες του χώρου 

και του χρόνου που είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά γιατί συνδέονται με την 

ιστορικότητα και την πραγματικότητα, με το παρελθόν και το παρόν. 

6.3. Η ανάπτυξη της ιστορικής- κριτικής σκέψης των μαθητών 

Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών συνδέεται με την ηλικία με την 

γενική διαδικασία ωρίμανσης και με ζητήματα βιολογικά αλλά και παράλληλα με 

κοινωνικά, συναισθηματικά, διανοητικά και ψυχολογικά(Νάκου, 2000). Η 

διανοητική ωριμότητα και η έκφραση των ιστορικών συλλογισμών δεν συνδέεται 

μόνο με την ηλικία αλλά κυρίως με τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Είναι γνωστό 

ότι η αδυναμία των παιδιών να σκεφτούν κριτικά το ιστορικό παρελθόν συνδέεται 

με τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης της Ιστορίας, και με την μηχανιστική 

αναπαραγωγή γεγονότων. Εξαιτίας του δασκαλοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας οι 

μαθητές δεν έχουν εξασκηθεί στη μελέτη και σύγκριση ιστορικών μαρτυριών με 

αποτέλεσμα να μην έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη. (Νάκου, 2000)  

 

 

6.4. Διδακτική Ιστορίας και ΤΠΕ 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χρήση των ΤΠΕ καλλιεργεί στους μαθητές 

δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στην εργασία και στην κοινωνική τους ζωή, 

ότι συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη μάθηση, και μπορεί να βοηθήσεις τους 

μαθητές να έχουν καλύτερες επιδόσεις ενισχύοντας νέες διδακτικές και μαθησιακές 

διαδικασίες. ( Hooker, 1997). 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική της Ιστορίας συνδέεται με δύο βασικά 

ερωτήματα: α) τη διατύπωση του σκοπού και του στόχου και β) η επιλογή των 



μέσων και των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων. Η διατύπωση του στόχου 

συνδέεται με την επιλογή, την παρουσίαση της διδακτέας ύλης και την αξιολόγηση 

ενώ η επιλογή των μέσων διδασκαλίας/των νέων τεχνολογιών συνδέεται με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη μέθοδο διδασκαλίας, την τήρηση διδακτικών αρχών. Η 

χρήση της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τομέα της 

διδασκαλίας της Ιστορίας. Οι νέες τεχνολογίες, όπως περιβάλλοντα προσομοίωσης 

ιστορικών καταστάσεων, αποτελούν ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών  που 

μπορούν να προάγουν την ιστορική σκέψη. Η τεχνολογία έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα μέσα καθώς συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά 

των οπτικοακουστικών μέσων μαζί με απεριόριστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης . 

Ειδικά στη διδασκαλίας της Ιστορίας, η χρήση των ΤΠΕ έχει αρκετά οφέλη καθώς οι 

περισσότερες αναφορές είναι σε γεγονότα του παρελθόντος και η χρήση των 

οπτικοακουστικών μέσων και αναπαραστάσεων επιβάλλεται για τη δημιουργία 

σταθερών νοητικών εικόνων και κοινών σημείων αναφοράς και συζήτησης. (Yuen et 

al, 2003. Βακαλούδη, 2003)  

Οι ΤΠΕ και οι αλληλεπιδραστικές του δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η Ιστορία αποτελεί ένα σπουδαίο γνωστικό 

αντικείμενο και συνδέεται με την ζωή τους. Επιπλέον, η χρήση νέων τεχνολογιών 

εκτός ότι δίνει τη δυνατότητα στην πρόσβαση πρωτογενών και δευτερογενών 

πηγών, δίνει τη δυνατότητα με τις κατάλληλες προσομοιώσεις και αναπαραστάσεις 

οι μαθητές να αποκτήσουν βιώματα για κοινωνικό-ιστορικές καταστάσεις του 

παρελθόντος που δεν έζησαν και να κατανοήσουν καλύτερα ιστορικούς όρους και 

έννοιες που θεωρούνται απαραίτητα για τον ιστορικό εγγραμματισμό. Ακόμη, 

διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, στην καλύτερη διεξαγωγή του 

μαθήματος καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα πρωτότυπο 

εποπτικό υλικό που συμπληρώνει τα σχολικά εγχειρίδια. Μέσω των νέων 

τεχνολογιών οι μαθητές καθίστανται «ερευνητές πληροφοριών» λόγω της εύκολης 

πρόσβασης σε δεδομένα και ο ρόλος τους είναι περισσότερο εποικοδομητικός 

αφού μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά απομνημονεύουν.(BECTA, 2004) 



Χαρακτηριστικά της έρευνας 

4.1. Σκοπός και Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί πως μέσα από τις νέες τεχνολογίες 

μπορούμε να διδάξουμε το μάθημα της Ιστορίας και οι μαθητές να προσκομίσουν 

πληροφορίες με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Με παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές 

καλούνται να έρθουν σε επαφή με το παρελθόν και να νιώσουν την ατμόσφαιρα της 

εποχής. Όσον αφορά την αναγκαιότητα της έρευνας, πρόκειται για μια έρευνα η 

οποία δεν έχει την έννοια του παιχνιδιού αλλά με διαδραστικό τρόπο διδάσκονται 

τα παιδιά την «Αρχαία Αθήνα» και βρίσκονται στη διαδικασία να ανακαλύψουν τον 

τρόπο ζωής των Αθηναίων. 

4.2. Πλαίσιο αναφοράς της έρευνας 

 

Με βάση τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και όπως έχουμε αναφέρει οι 

νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού και 

ελκυστικού κλίματος. Το μάθημα της Ιστορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το 

παρελθόν και η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων οδηγεί στην αναβίωση 

εικόνων του παρελθόντος. Οι νέες τεχνολογίες προάγουν τη διαδραστικότητα και οι 

μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες καθώς και αναπτύσσουν την ιστορική τους σκέψη 

επειδή βρίσκονται σε μια διαδικασία αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν έχει υπάρξει παρόμοια έρευνα- που να χρησιμοποιεί 

ένα διαδραστικό- τεχνολογικό μέσο ως πηγή και αναζήτηση πληροφοριών και όχι 

ως παιχνίδι. Γι αυτό συνέθεσα τα δεδομένα από τις βιβλιογραφικές αναφορές και 

στα αποτελέσματα από διάφορες μελέτες και αποφάσισα να ασχοληθώ με τις νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα με τις νέες τεχνολογίες στη 

διδακτική της Ιστορίας. 

 

4.3. Ερευνητικές υποθέσεις 

 



Πριν τον σχεδιασμό της έρευνας τέθηκαν κάποιες ερευνητικές υποθέσεις ώστε να 

με βοηθήσουν να εξάγω πιο σωστά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

έρευνάς μου. Οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν οι εξής: 

• Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

διαδραστικού μαθήματος 

• Η χρήση των ΤΠΕ δεν αξιοποιείται μόνο ως παιχνίδι. 

• Η βιωματική γνώση είναι ένα τρόπος να ελέγξουμε τις δεξιότητες που 

αναπτύσσουν τα παιδιά. 

• Η εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες απαιτεί χρόνο. 

• Η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων 

 

Στόχος παιχνιδιού 

Στόχος του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το ιστορικό 

παρελθόν, να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν πληροφορίες της εποχής μέσα από 

ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας. Οι μαθητές θα εισαχθούν σε  μια 

διαδικασία αναβίωσης του παρελθόντος καθώς η διαδικασία της μάθησης θα 

πραγματοποιηθεί με διαδραστικό τρόπο. Ταυτόχρονα, καλλιεργούνται οι 

οπτικοακουστικές και κινητικές δεξιότητες των παιδιών καθώς αναπτύσσεται η 

λεπτή και αδρή κινητικότητα τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το μάθημα γίνεται 

πιο ελκυστικό και βιωματικό. Αξίζει να επισημανθεί ότι το παιχνίδι δε λειτουργεί 

σαν μέσο διασκέδασης αλλά έχει μαθησιακό ρόλο και μπορεί να αξιοποιηθεί και ως 

αξιολόγηση για τη διδαχθείσα ύλη. 

 

Στοχεύουμε να μετρήσουμε 

• Τη βιωματικότητα 

• Τη διαδραστικότητα 

• Τη διασκέδαση 



• Τις γνώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία 

1. Μεθοδολογία έρευνας 
 

Σύμφωνα με τον Cohen «με τον όρο μέθοδο εννοούμε αυτό το φάσμα των 

προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκείμενου 

να συλλέγουν δεδομένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων 



και ερμηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης» (Cohen, et al: 2008). Με βάση αυτό τον 

ορισμό μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εκπαιδευτική έρευνα απαιτεί τη συλλογή 

ερευνών ώστε να γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων και να εξαχθούν τα 

συμπεράσματα. Η δική μου έρευνα περιείχε ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε 

στους συμμετέχοντες ώστε να συλλέξω δεδομένα. Η πορεία της έρευνας 

περιελάμβανε τα εξής βήματα: 1)Παρουσίαση του παιχνιδιού και οδηγίες, 2) 

Διεξαγωγή του παιχνιδιού «Περιπλάνηση στην Αρχαία Αθήνα» με φυσική διεπαφή, 

3) Απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

 2. Συμμετέχοντες 

 

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν 20 φοιτητές από το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής 

εκπαίδευσης. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 4 ομάδες των 5 ατόμων. 

Στη διεξαγωγή του παιχνιδιού με φυσικές διεπαφές ο συντονιστής έδινε 

διευκρινήσεις, όπου χρειαζόταν. 

 

 

 

 

 

 

Παρέμβαση 
 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στον ιδιωτικό χώρο του φοιτητή- συντονιστή που 

εκπόνησε την παρούσα έρευνα και διήρκησε από τις 10 το πρωί ως τις 12 το 

μεσημέρι. Υπήρχαν 4 ομάδες και κάθε ομάδα ερχόταν ανά μια ώρα περίπου. Η 

διάρκεια της παρέμβασης ήταν 20 λεπτά για κάθε ομάδα. Στόχος ήταν εισαχθούν σε 



ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας με ένα διαδραστικό τρόπο στα πλαίσιο 

ενός μαθησιακού περιβάλλοντος. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι κάθε μέλος της ομάδας 

έλεγε το όνομα του ώστε να υπάρχει εξοικείωση μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Στη συνέχεια, δόθηκαν οι οδηγίες για το παιχνίδι και αφού οι παίχτες 

κατανόησαν τους κανόνες, ξεκίνησε το παιχνίδι. Στη δεύτερη φάση κάθε παίχτης 

έπρεπε να απαντήσει σε κάθε ερώτηση και μπορούσε να συνεργαστεί με την ομάδα 

του. Η απάντηση στην ερώτηση πραγματοποιούνταν μέσω του αγγίγματος( φυσική 

διεπαφή) στη γείωση της μακέτας. Οι παίχτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν 

απαντούσαν μόνο στις ερωτήσεις αλλά μάθαιναν και πληροφορίες μέσα από την 

όλη διαδικασία καθώς το παιχνίδι λειτουργούσε και σαν διαδραστική 

εγκυκλοπαίδεια. Τέλος, στην τρίτη φάση, οι παίκτες κλήθηκαν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και ο χρόνος που διήρκησε ήταν 5-7΄.Τέθηκαν 

κάποιες ερωτήσεις ώστε να ελέγξουμε κατά ποσό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν 

τεθεί στην αρχή τη παρούσας έρευνας.  Οι ερωτήσεις απευθύνονταν σε όλους τους 

συμμετέχοντες και οι φοιτητές ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν και να εκφράσουν 

την άποψή τους.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι φοιτητές πατάνε στο αλουμινόχαρτο(γείωση) ώστε να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις. 

Ο φοιτητής πατάει στη γείωση της μακέτας για να 

μάθει πληροφορίες(Θέατρο Διονύσου) 



 

 

 

 

Παρουσίαση πληροφοριών για τους 

κούρους και σύγκριση αγαλμάτων. 



 

 

 

 

Ο παίκτης απαντάει στην 

ερώτηση «Ποιοι ήταν οι 

αρχιτέκτονες της 

Ακρόπολης;» 



 

 

  

Μαθαίνουμε για την εκπαίδευση των νέων στην 

Αρχαία Αθήνα 



 

 

Σύνδεση της μακέτας με το makey 

makey 



 

 

 

 

 

Μέσα διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής δεδομένων 

 

 

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας και της συλλογής 

δεδομένων ήταν το παιχνίδι φυσικής διεπαφής(μακέτα) και το ερωτηματολόγιο. 

Μέσα από τα ατομικά ερωτηματολόγιο εξήχθησαν ποιοτικά αποτελέσματα που 

βοήθησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων . 

 

Τυλίξαμε τα «κροκοδειλάκια» του makey 

makey με αλουμινόχαρτο ώστε να γίνουν η 

γείωση στις απαντήσεις και στην εμφάνιση 

πληροφοριών 



 

Αποτελέσματα 

 

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ατομικό 

ερωτηματολόγιο που βασιζόταν στην κλίμακα likert,  μία  ερώτηση  επιλογής και μια 

ερώτηση ανοιχτού τύπου. 

Το πρώτο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής:  «Θα ήθελα να  

χρησιμοποιήσω αντίστοιχο εκπαιδευτικό περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας». 

Από τους 20 φοιτητές οι 15 απάντησαν «Πάρα πολύ» και οι 5 «Πολύ». 

Το δεύτερο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: « Το εκπαιδευτικό 

λογισμικό μου φάνηκε εύκολο στη χρήση του». Από τους 20 φοιτητές οι 13 

απάντησαν «Πάρα πολύ» και οι 7 «Πολύ» 

Το τρίτο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού ήμουν συγκεντρωμένος/η» Από τους 20 φοιτητές οι 10 απάντησαν 

«Πάρα πολύ», οι 4 «Πολύ» και οι 6 «Αρκετά» 

Το τέταρτο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: « Η μακέτα μας βοήθησε να 

μεταφερθούμε στην Αρχαία Αθήνα». Από τους 20 φοιτητές οι 12 απάντησαν «Πάρα 

πολύ», οι 5 «Πολύ» και οι 3 «Αρκετά». 

Το πέμπτο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: « Το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ήταν στα πλαίσια της διαδραστικότητας». Από τους 20 φοιτητές οι 17 

απάντησαν «Πάρα πολύ» και οι 3 «Πολύ». 

Το έκτο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Η εμπλοκή μου σε αυτή τη 

μαθησιακή διαδικασία ήταν ικανοποιητική» Από τους 20 φοιτητές οι 16 απάντησαν 

«Πάρα πολύ», οι 3 «Πολύ» και 1 «Αρκετά». 

Το έβδομο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Η εμπλοκή μου σε αυτή τη 

μαθησιακή διαδικασία μου δημιούργησε ένα ωραίο συναίσθημα». Από τους 20 

φοιτητές οι 17 απάντησαν «Πάρα πολύ», 1 «Πολύ» και 2 «Αρκετά» 



Το όγδοο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Μέσα από το περιβάλλον 

μεικτής πραγματικότητας υπήρξε βιωματικότητα». Από τους 20 φοιτητές οι 15 

απάντησαν «Πάρα πολύ» και οι 5 «Πολύ» 

Το ένατο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Αυτό που εκπαιδευτικό 

περιβάλλον μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολείο». Από τους 20 φοιτητές οι 16 

απάντησαν «Πάρα πολύ» και οι 4 «Πολύ». 

Το δέκατο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Αυτό το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον είναι πιο ενδιαφέρον από τα σχολικά εγχειρίδια» Από τους 20 φοιτητές 

οι 18 απάντησαν «Πάρα πολύ» και οι 2 «Πολύ». 

Το εντέκατο ερώτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: « Το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον είχε τη μορφή “εγκυκλοπαίδειας”». Από τους 20 φοιτητές οι 12 

απάντησαν «Πάρα πολύ», οι 4 «Πολύ» και 4 « Αρκετά». 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου είχε την εξής ερώτηση: «Θεωρείται ότι το 

παιχνίδι χρειάζεται βελτίωση; Αν ναι, τι είδους βελτίωση;» Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. 

Φοιτητής 1.  «Το παιχνίδι ήταν αρκετά ενδιαφέρον και ανταποκρίνεται στα 

μαθησιακά δεδομένα.» 

Φοιτητής 2. «Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο διαδραστικό παιχνίδι. Δε 

νομίζω ότι χρειάζεται κάποια βελτίωση.» 

 

Φοιτητής 3. «Το παιχνίδι μας κέντρισε το ενδιαφέρον και θεωρώ ότι το ίδιο θα 

συμβεί και με τα παιδιά και σε μεγαλύτερο βαθμό.» 

 

Φοιτητής 4. «Η αναπαράσταση της «Αρχαίας Αθήνας» στη μακέτα έκανε την 

όλη διαδικασία περισσότερο βιωματική και μας πήγε σε εκείνη την 

εποχή.» 

 

Φοιτητής 5. «Το ωραίο στο παιχνίδι ήταν ότι μας έδινε και πληροφορίες για την 

εκπαίδευση των νέων εκείνης της εποχής αλλά και για τα 



αγάλματα και αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει και τα παιδιά.» 

Φοιτητής 6. «Το παιχνίδι είχε στοιχεία διαδραστικότητας και θα μπορούσε η 

κλίμακα δυσκολίας να ήταν μεγαλύτερη.» 

 

Φοιτητής 7. «Είναι ένας βιωματικός και διαδραστικός τρόπος ώστε τα παιδιά 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν την κριτική 

τους σκέψη.» 

 

Φοιτητής 8. «Έχει ένα παιγνιώδη τρόπο να αναφέρεται στη ζωή της Αρχαίας 

Αθήνας αλλά δε βασίζεται στη διασκέδαση των παιδιών. Είναι ένα 

μέσο ώστε οι μαθητές να πάρουν πληροφορίες και να 

αξιολογήσουν τις γνώσεις τους.» 

 

Φοιτητής 9. «Πρόκειται για μια πρωτότυπη μέθοδο διδασκαλίας και νομίζω ότι 

μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα ιστορικά θέματα/ γεγονότα.» 

 

Φοιτητής 10. «Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που θα 

προσελκύσει τους μαθητές καθώς πρόκειται και μια 

αναπαράσταση της Αρχαίας Αθήνας. Η φυσική διεπαφή βοηθάει 

τα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες και να είναι σε 

εγρήγορση» 

 

Φοιτητής 11. «Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού ήταν ενδιαφέρουσες και τόσες όσες 

έπρεπε. Σε συνδυασμό με τη μακέτα θεωρώ ότι λειτούργησε 

αρκετά καλά καθώς υπήρχε μια ισορροπία και δεν κουράζει το 

μαθητή. Το βασικό κομμάτι στην όλη διαδικασία το έχει η μακέτα 

γιατί μας «ταξιδεύει» σε μια άλλη Αθήνα.» 

 

Φοιτητής 12. «Μου άρεσε το παιχνίδι και θεωρώ ότι θα αρέσει και στα παιδιά. 

Θα μπορούσε να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την 

καθημερινή ζωή της Αρχαίας Αθήνας ώστε να λειτουργεί σαν μια 



διαδραστική εγκυκλοπαίδεια για μικρά παιδιά.» 

 

Φοιτητής 13. «Το παιχνίδι μου φάνηκε αρκετά καλό. Θα μπορούσε να ήταν πιο 

σύνθετο(περισσότερες ερωτήσεις και πληροφορίες)» 

 

Φοιτητής 14. « Δεν έχω να προτείνω κάποια βελτίωση. Ήταν ένα πολύ ωραίο 

παιχνίδι.» 

 

Φοιτητής 15. « Τα παιχνίδι ήταν αρκετά προσιτό και εύχρηστο. Θεωρώ ότι είναι 

όπως πρέπει για να ανταποκριθούν και τα παιδιά.» 

 

Φοιτητής 16. « Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε περισσότερες πληροφορίες 

αλλά ίσως αυτό να κούραζε τους μαθητές καθώς θα ένιωθαν 

αμέτοχοι.» 

 

Φοιτητής 17. «Πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί και σε άλλα γεγονότα της Ιστορίας αλλά και σε άλλα 

μαθήματα.» 

Φοιτητής 18. «Ενδιαφέρουσα μέθοδος διδασκαλίας. Σίγουρα μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο σχολείο με αρκετά καλά αποτελέσματα.» 

 

Φοιτητής 19. «Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και στην υλοποίηση μου φάνηκε 

ακόμα πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ένας καλός 

τρόπος ώστε να δημιουργηθεί μια θετική ατμόσφαιρα και να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς πρόκειται για 

βιωματική μάθηση η οποία λειτουργεί και ως πηγή πληροφοριών.» 

 

Φοιτητής 20. «Μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Προσφέρει αρκετές πληροφορίες 

στους μαθητές και είναι μια πηγή πληροφοριών.» 

 

 



 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών κατέστη σαφές ότι 3 από τους 20 

φοιτητές προτείνουν ως βελτίωση την πρόσθεση ερωτήσεων και πληροφοριών 

ώστε να γίνει πιο σύνθετο το παιχνίδι. Ωστόσο, ένας εκ των τριών αναφέρει ότι η 

πρόσθεση πληροφοριών ίσως κουράσει τους μαθητές. 

Συζήτηση 

 

Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι κατά πόσο τα περιβάλλοντα μεικτής 

πραγματικότητας μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία της Ιστορίας.  Μέσα από 

όλη αυτή τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που συλλέχθησαν μπορούμε να 

εξαγάγουμε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα ή μη των περιβαλλόντων 

μεικτής πραγματικότητας.  

Αρχικά, το παιχνίδι ήταν πρωτότυπο για τους φοιτητές καθώς δε λειτούργησε μόνο 

ως μέσο ψυχαγωγίας αλλά και ως πηγή πληροφοριών, συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικέ «διαδραστική εγκυκλοπαίδεια». Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που προσέλκυσε τους φοιτητές και είχαν θετική στάση κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού καθώς τους φάνηκε ενδιαφέρουσα μέθοδος διδασκαλίας. 

Οι περισσότεροι φοιτητές χαρακτήρισαν το παιχνίδι ως βιωματικό γιατί μεταφέρει 

τα παιδιά στην Αρχαία Αθήνα και είναι ένας ελκυστικό τρόπος ώστε να μάθουν τα 

παιδιά για την καθημερινότητα των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα αλλά και για να 

αξιολογήσουν τις γνώσεις του μέσα από ένα «ταξίδι» στο παρελθόν. Επίσης, 

χαρακτηρίστηκε και ως διαδραστικό παιχνίδι γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση μέσω 

της φυσικής διεπαφής η οποία συμβάλλει στη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η 

τρισδιάστατη μακέτα ήταν το κατάλληλο μέσο ώστε να γίνει η αναδρομή στην 

Αρχαία Αθήνα και σε συνδυασμό με το παιχνίδι( scratch, makey-makey) 

ανταποκρίθηκε στα περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας.  

Ωστόσο, κάποιοι φοιτητές εξέφρασαν την άποψη τους για βελτίωση του παιχνιδιού 

όσον αφορά την ποσότητα των ερωτήσεων και των πληροφοριών. Ειπώθηκε ότι οι 

ερωτήσεις και οι πληροφορίες θα μπορούσε να ήταν περισσότερες έτσι ώστε να 



υπήρχε μεγαλύτερη συγκέντρωση από τους μαθητές και να διαρκούσε το ταξίδι στο 

χρόνο περισσότερη ώρα. Ένας από τους φοιτητές που πρότειναν αυτή τη βελτίωση 

θεώρησε ότι ίσως ο αυξημένος όγκος πληροφοριών να κούραζε τα παιδιά. Οι 

πολλές πληροφορίες θα καθιστούσαν το παιχνίδι ένα σχολικό εγχειρίδιο που θα 

έδινε στους μαθητές την αίσθηση της μονοτονίας. Ο συνδυασμός όμως της 

βελτίωσης της μακέτας με περισσότερες “εικόνες” από την Αρχαία Αθήνα και η 

προσθήκη πληροφοριών ίσως να καθιστούσε το εκπαιδευτικό περιβάλλον ακόμα 

πιο ενδιαφέρον.  

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξαγάγαμε, μπορούμε 

να καταλήξουμε στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον  που 

ανταποκρίνεται στα πλαίσια των περιβαλλόντων μεικτής πραγματικότητας και 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως πηγή πληροφοριών και όχι μόνο ως παιχνίδι. Η έρευνα 

είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς οι φοιτητές βρήκαν αρκετά ενδιαφέρον το 

παιχνίδι και διαδραστικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο 

Φύλο: ………………………………………………… 

Σχολή: ………………………………………………… 

1. Συμπλήρωσε με Χ  

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Θα ήθελα να 
χρησιμοποιήσω αυτό 
το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον μεικτής 
πραγματικότητας. 

     

Το εκπαιδευτικό 
λογισμικό μου 
φάνηκε εύκολο στη 
χρήση του. 

     

Κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού ήμουν 
συγκεντρωμένος/η. 

     

Η μακέτα μας 
βοήθησε να 
μεταφερθούμε στην 
Αρχαία Αθήνα. 

     

Το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον ήταν στα 
πλαίσια της 
διαδραστικότητας. 

     

Η εμπλοκή μου σε 
αυτή τη μαθησιακή 
διαδικασία ήταν 
ικανοποιητική. 

     

Η εμπλοκή μου σε 
αυτή τη διαδικασία 

     



μου δημιούργησε ένα 
ωραίο συναίσθημα. 

Μέσα από αυτό το 
περιβάλλον μεικτής 
πραγματικότητας 
υπήρξε 
βιωματικότητα. 

     

Αυτό το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον μπορεί 
να αξιοποιηθεί στο 
σχολείο. 

     

Αυτό το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον είναι πιο 
ενδιαφέρον από τα 
σχολικά εγχειρίδια. 

     

Το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον είχε 
μορφή 
“εγκυκλοπαίδειας”. 

     

 

2.  Θεωρείται ότι το παιχνίδι χρειάζεται βελτίωση; Αν ναι, τι 

βελτίωση; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 


