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Πεξίιεςε 

 

Ζ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, αλαδεηθλχεηαη σο έλα αμηφινγν παηδαγσγηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ζσζηή ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κηα πινχζηα καζεζηαθή εκπεηξία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπλδπάδεη 

ζηνηρεία ηεο θηλεηήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε 

(Carlson & Gagnon, 2016), βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη ζε άιια πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηερλνινγία, 

αιιά κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (El Sayed, Zayed, & Sharawy, 2011). Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, παξνπζηάδνπλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ, νη εθαξκνγέο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Χζηφζν, 

πνιιά είλαη ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία, πξαγκαηεχεηαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ελφο ζπκβαηηθνχ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ηνκαηηθήο Τγηεηλήο, κε ελζσκάησζε 

ζε απηφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ππφ ην πξίζκα ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο. ηφρνο 

είλαη, ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε έληαμε ησλ 

εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηινγή εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ επθνιία πξφζβαζεο θαη επρξεζηία. Χο 

εξγαιείν ζρεδίαζεο επαπμεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεχζεξε έθδνζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Blippar. Δπηπιένλ, ε εξγαζία παξέρεη έλαλ αλαιπηηθφ νδεγφ πνπ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά γηα νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ζειήζεη λα 

επηρεηξήζεη θάηη αλάινγν. 

Λέμεηο Κιεηδηά 

Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, Κηλεηή Mάζεζε, Βησκαηηθή Μάζεζε, Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο, ηνκαηηθή πγηεηλή, Blippar  
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Abstract 

 

Augmented reality functions as a prominent pedagogical tool at the hands of the 

educator. Its proper use has the ability to offer a rich learning experience with positive 

results. The educational use of applications concerning augmented reality combines 

elements of mobile and experiential learning and is able to facilitate learning (Carlson 

& Gagnon, 2016) At the same time, this procedure helps students develop skills and 

knowledge which they can also acquire in other educational environments in a more 

efficient way, through the use of technology (El Sayed, Zayed, & Sharawy, 2011). 

Augmented reality possibilities are of particular interest as far as the teaching of 

natural sciences is concerned. However, there are many issues that should be taken 

into account on the part of each teacher while planning educational activities using 

augmented reality applications. 

This Postgraduate Thesis attempts to negotiate the enrichment of a conventional 

teaching plan for Natural Sciences, especially concerning the subject matter of Oral 

Hygiene, through incorporating activities that utilize the technology of augmented 

reality, in the light of the constructive learning model. The aim is to explore ways 

through which the integration of augmented reality applications into the teaching of 

the Sciences in primary school can be achieved. Particular emphasis is placed on the 

selection of tools and applications that are characterized as easy to access and easy to 

use. The free version of the 'Blippar' program was used as an augmented reality 

design tool for content. In addition, this assignment provides a detailed guide that can 

function as supportive material for any teacher who should desire to attempt practices 

of this sort. 

Key Words 

Augmented Reality, Mobile Learning, Experiential Learning, Science, Οral Ζygiene, 

Blippar  
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Δηζαγσγή 

 

Ο φξνο «Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα» ή «Augmented Reality» αλαθέξεηαη ζε 

κηα ηερλνινγία, ε νπνία εκπινπηίδεη ηνλ θπζηθφ θφζκν κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν. 

Γηαθέξεη απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο δελ αληηθαζηζηά ην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά ην ζπκπιεξψλεη, θαη επηπιένλ, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κέζσ θη 

άιισλ αηζζήζεσλ, εθηφο απφ ηελ φξαζε (Milgram & Kishino, 1994), φπσο είλαη ε 

αθνή, ε αθή θαη ε φζθξεζε (Krevelen & Poelman, 2010). 

Κεξδίδνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζε δηαθφξνπο ηνκείο, ε 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή πνιιψλ εξεπλεηψλ. 

Ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πιήζνο εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ ηα παηδαγσγηθά 

νθέιε, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο. Μεγάιν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ πινπνηνχληαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ.  

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη εθαξκνγέο ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

γλσζηηθφ πεδίν ηεο ηνκαηηθήο Τγηεηλήο, πνπ απνηειεί αληηθείκελν ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ. Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ: ηα 

πιενλεθηήκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο, νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο, θαζψο θαη ηα δεηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε 

ελφο/κηαο εθπαηδεπηηθνχ λα ελζσκαηψζεη ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα 

ζρέδην δηδαζθαιίαο.  

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, επηιέρζεθε έλα Αξρηθφ ρέδην 

Γηδαζθαιίαο γηα ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο ηνκαηηθήο Τγηεηλήο, ζην νπνίν φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε απιά κέζα θαη δελ αμηνπνηνχλ θαζφινπ ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα, ην ζρέδην απηφ εκπινπηίζηεθε κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο, αθνινπζήζεθε ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, ειήθζεζαλ ππφςε νη αξρέο ηηο θηλεηήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο, θαζψο 
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θαη ε θηινζνθία ηνπ  λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη 

ηελ Σερλνινγία ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ην Νέν ρνιείν (ρνιείν 21νπ 

αηψλα). 

Ζ πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, γηα ηελ αλαζεψξεζε ελφο ζπκβαηηθνχ ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο, παξέρνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ – αλαγλψζηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, βήκα πξνο βήκα, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεη θαη ν ίδηνο έλαλ 

αλάινγν ζρεδηαζκφ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε έηζη ψζηε φια ηα εξγαιεία θαη νη 

εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα είλαη εχθνια πξνο ηα ρξήζε ηνπο, γηα λα κπνξεί 

ν ζρεδηαζκφο λα πινπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε, ρσξίο ηδηαίηεξεο ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε. Σν πξψην κέξνο 

απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο θαη ην δεχηεξν ην εξεπλεηηθφ κέξνο. 

Σν πξψην κέξνο δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα, ελψ ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηνλ 

κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο  πηινηηθήο εθαξκνγήο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ ηερλνινγία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πην ζεκαληηθή νξνινγία 

ζηελ εξγαζία απηή. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ ηεο έρνπλ απνδνζεί, θαζψο θαη ην 

ηζηνξηθφ ππφβαζξφ ηεο. Αθφκε, γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξνπζηάδεη, θαζψο θαη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθαξκνγψλ ηεο (marker based, 

markerless, location based). Αθνινπζεί παξνπζίαζε κεξηθψλ βαζηθψλ ηνκέσλ, ζηνπο 

νπνίνπο βξίζθεη εθαξκνγή ε ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (ηαηξηθή, 

ηνπξηζκφο, ςπραγσγία, αξρηηεθηνληθή, κάξθεηηλγθ, ζηξαηφο), κε παξάζεζε 

παξαδεηγκάησλ ζε θαζέλαλ απφ απηνχο. Σν πξψην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία δηαθέξνπλ θαη ζπγθιίλνπλ ε ηερλνινγία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην θάλεη ιφγν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί θαη ην επξχηεξν αληηθείκελν, 

ζην νπνίν εζηηάδεη ε παξνχζα κειέηε. Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη νη έλλνηεο θαη νη 

αξρέο ηεο θηλεηήο θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 



   

16 

 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε απηέο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε Γλσζηηθή Θεσξία γηα ηελ Πνιπκεζηθή Μάζεζε (Cognitive  Theory of 

Multimedia Learning) ηνπ Mayer, κε ηελ νπνία ελαξκνλίδεηαη ε ηερλνινγία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη κε κηα ελδεηθηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

πξνο αμηνπνίεζε. 

Σν ηξίην, θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηψλ ησλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα κνληέια πνπ απαληψληαη ζηε δηδαζθαιία 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (παξαδνζηαθφ, αλαθαιππηηθφ, επνηθνδνκεηηθφ), θαζψο θαη 

ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ην Νέν ρνιείν (ρνιείν 21νπ αηψλα). ην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ, θαη θπξίσο ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζην ηέηαξην θεθάιαην, αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο κε ηελ 

δεκηνπξγία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ν ζρεδηαζκφο 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο πξνο ηνλ αλαγλψζηε. ην ηέινο, παξαηίζεληαη νη δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, θαη αθνινπζνχλ νη 

παξαηεξήζεηο θαη ε ζπδήηεζε θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθέο έξεπλεο. 
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1
ν
 Μέξνο: Θεσξεηηθό πιαίζην 

 

 

Κεθάιαην 1 :  ΔΠΑΤΞΗΜΔΝΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

1.1 Οξηζκνί θαη Ιζηνξηθά Οξόζεκα ηεο Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθόηεηαο 
 

1.1.1 Οξηζκνί  

 

Ο φξνο «Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα» ή «Augmented Reality» (ζην εμήο ΔΠ 

ή AR) αλαθέξεηαη ζε κηα ηερλνινγία, ε νπνία εκπινπηίδεη ηνλ θπζηθφ θφζκν κε 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Χο έλλνηα, ε ηερλνινγία ππάξρεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

σζηφζν έρεη θάλεη ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο 

ξαγδαίαο εμέιημεο θαη δηάδνζεο ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ (π.ρ. θάκεξεο, 

αηζζεηήξεο, GPS, headsets). Γηαθέξεη απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο δελ 

αληηθαζηζηά ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ην ζπκπιεξψλεη, θαη επηπιένλ, κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηή κέζσ θη άιισλ αηζζήζεσλ εθηφο απφ ηελ φξαζε (Milgram & 

Kishino, 1994), φπσο είλαη ε αθνή, ε αθή θαη ε φζθξεζε (Krevelen & Poelman, 

2010).  

Κεξδίδνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζε δηαθφξνπο ηνκείο, ε ΔΠ έρεη  

ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή πνιιψλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη ηεο έρνπλ απνδψζεη 

δηαθφξνπο νξηζκνχο. Ο Paul Milgram θαη ν Fumio Kishino (1994), ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε ΔΠ απνηειεί κέξνο ηεο κεηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σε δηαηχπσζε ηνπο απηή εμεγεί 

ην «ζπλερέο πξαγκαηηθφηεηαο - εηθνληθφηεηαο» (Reality-Virtuality Robins) (βι. 

Δηθφλα 1.1) γηα ην νπνίν θάλνπλ ιφγν. ην έλα άθξν απηνχ, ππάξρεη ην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, θαη ζην άιιν άθξν, ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Αλάκεζα ζηα δχν άθξα 

ππάξρεη ε ΔΠ θαη ε επαπμεκέλε εηθνληθφηεηα. ηελ ΔΠ θπξηαξρεί ην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν εκπινπηίδεηαη κε εηθνληθά ζηνηρεία, ελψ ζηελ επαπμεκέλε 

εηθνληθφηεηα ην πεξηβάιινλ είλαη θπξίσο εηθνληθφ κε ηελ πξνζζήθε πξαγκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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Δηθόλα 1.1  Milgram Reality-Virtuality Continuum 

Πεγή: https://www.researchgate.net/figure/Milgram-Reality-Virtuality-Continuum_fig1_259756809 

 

To 1997, o Ronald Azuma γξάθεη ηελ πξψηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, παξαζέηνληαο έλαλ αξθεηά δηαδεδνκέλν νξηζκφ 

ζρεηηθά κε απηήλ. χκθσλα κε απηφλ, έλα ζχζηεκα ΔΠ πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά:  

α. λα ζπλδπάδεη ην πξαγκαηηθφ θαη ην εηθνληθφ,  

β. λα είλαη δηαδξαζηηθφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη  

γ. λα πεξηιακβάλεη ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα 

 

Ο νξηζκφο απηφο αλαλεψλεηαη απφ  ηνλ Azuma θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 

2001, κεηψλνληαο ηελ έκθαζε πνπ είρε δνζεί ζηα γξαθηθά αληηθείκελα θαη νξίδνληαο 

ηελ εθ λένπ σο έλα ζχζηεκα πνπ εκπεξηέρεη ην ζπλδπαζκφ εηθνληθψλ θαη 

πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη δηαδξαζηηθφ θαη 

ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαηαρσξψληαο/επζπγξακκίδνληαο ηα πξαγκαηηθά 

θαη εηθνληθά αληηθείκελα κεηαμχ ηνπο. 

Κη άιινη εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ, φπσο νη Ludwig & 

Reimann (2005: 4), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη: «Ζ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη έλαο λένο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ - ππνινγηζηή, ν νπνίνο πξνζζέηεη 

εηθνληθά αληηθείκελα ζε πξαγκαηηθέο ζθελέο πνπ παξέρνληαη απφ κηα βηληενθάκεξα 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν». χκθσλα κε ηνπο Zhou et al. (2008: 193), ε ΔΠ είλαη «κηα 

ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ππνινγηζηή λα επηθαιχπηνπλ αθξηβψο θπζηθά αληηθείκελα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν». 

 

https://www.researchgate.net/figure/Milgram-Reality-Virtuality-Continuum_fig1_259756809
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Με βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε 

Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζηελ νπζία κηα αλαβάζκηζε ηεο Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ν πξαγκαηηθφο θφζκνο εκπινπηίδεηαη (επαπμάλεηαη) κε 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο ςεθηαθνχ ηχπνπ φπσο θείκελν, πιεξνθνξίεο θαη γξαθηθά, 3D 

γξαθηθά ή βίληεν (Higgett et al., 2016). 

 

1.1.2 Ιζηνξηθά Οξόζεκα 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ΔΠ δελ είλαη κηα λέα ηερλνινγία. Ζ εκθάληζε ηεο 

ρξνλνινγείηαη κεξηθέο δεθαεηίεο πίζσ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1968, φηαλ ν Ivan 

Sutherland δεκηνχξγεζε ην πξψην ζχζηεκα ΔΠ κε ην φλνκα  «The Sword of 

Damocles» (Sutherland, 1968). Πξφθεηηαη γηα κηα ηξηζδηάζηαηε ζπζθεπή 

απεηθφληζεο, ε νπνία θξέκεηαη απφ ην ηαβάλη θαη εθαξκφδεηαη ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε 

(βι. Δηθφλα 1.2). Μέζα απφ ηε ζπζθεπή ν ρξήζηεο παξαηεξεί ηξηζδηάζηαηεο 

πιεξνθνξίεο λα εκθαλίδνληαη ζε κηα εηθφλα, ε νπνία αιιάδεη θαζψο θνπλάεη ην 

θεθάιη ηνπ ή θηλείηαη (Sutherland, 1968).  

 

 

Δηθόλα 1.2  The Sword of Damocles                                                                                                                                             

Πεγή: https://www.researchgate.net/figure/The-Sword-of-Damocles_fig1_326444949  

 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ φξνπ «Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα» γίλεηαη ην 1990 απφ 

ηνλ Tom Caudell, εξεπλεηή ηνπ Boeing. Μαδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ David Mizell, 

https://www.researchgate.net/figure/The-Sword-of-Damocles_fig1_326444949
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θιήζεθαλ λα βξνπλ κηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ πνιχπινθσλ 

δεζκψλ θαισδίσλ ησλ αεξνζθαθψλ (Caudell & Mizell, 1992). Πξφηεηλαλ ινηπφλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ δηαγξακκάησλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ γίλνληαλ πάλσ ζε ζαλίδεο, 

κε κηα ζπζθεπή πνπ ζα ηνπνζεηνχληαλ ζην θεθάιη ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, 

πξνβάιινληαο ζε κηα επηθάλεηα ηηο νδεγίεο (Caudell & Mizell, 1992). Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ην έξγν ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ζα γηλφηαλ πην εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά, θαη 

παξάιιεια ζα δαπαλνχληαλ ιηγφηεξα ρξήκαηα.  

Έθηνηε, ε ΔΠ έρεη ππεηζέξζεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο 

NASA, έσο θαη ην ρψξν ηνπ marketing, θάλνληαο θάζε δξαζηεξηφηεηα επθνιφηεξε, 

θαη ζίγνπξα πην δηαζθεδαζηηθή. Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη  ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

To 1992, o Louis Rosenburg, έλαο εξεπλεηήο ηνπ  USAF Armstrong's Research 

Lab, δεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην φλνκα Virtual 

Fixtures (Rosenberg, 1992). Ήηαλ έλα ξνκπνηηθφ ζχζηεκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα 

λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πηιφησλ ησλ Πνιεκηθψλ Αεξνπνξηψλ ησλ ΖΠΑ 

(βι. Δηθφλα 1.3). Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, νη πηιφηνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

εθηειέζνπλ εηθνληθέο πηήζεηο, θάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εμάζθεζε ηνπο 

αζθαιέζηεξε. 

 

 

Δηθόλα 1.3  Virtual Fixtures                                                                                                                                                    

Πεγή: https://www.researchgate.net/figure/The-first-AR-system-with-virtual-fixtures-at-U-S-Air-Forces-

Armstrong-Laboratory-8_fig1_336170219 

 

https://www.researchgate.net/figure/The-first-AR-system-with-virtual-fixtures-at-U-S-Air-Forces-Armstrong-Laboratory-8_fig1_336170219
https://www.researchgate.net/figure/The-first-AR-system-with-virtual-fixtures-at-U-S-Air-Forces-Armstrong-Laboratory-8_fig1_336170219
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To 1994, ε Julie Martin, ζελαξηνγξάθνο θαη παξαγσγφο, έθεξε ηελ ΔΠ ζην 

ρψξν ηνπ ζεάηξνπ αλεβάδνληαο ηελ παξάζηαζε κε ηίηιν «Dancing in Cyberspace». Ζ 

παξάζηαζε παξνπζίαδε αθξνβάηεο νη νπνίνη ρφξεπαλ επί ζθελήο, αλάκεζα θαη γχξσ 

απφ εηθνληθά αληηθείκελα (βι. Δηθφλα 1.4). 

 

Δηθόλα 1.4  Dancing in Cyberspace                                                                                                                                              

Πεγή: https://www.sutori.com/item/1994-julie-martin-creates-dancing-in-cyberspace-the-first-augmented-reality 

 

Σν 1998, ε Sportsvision κεηέδσζε ηνλ πξψην δσληαλφ αγψλα NFL, ζηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα «1st and Ten line» (Guimera, 2015). Μέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, εκθαλίδεηαη ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ 

κηα εηθνληθή θίηξηλε γξακκή - δείθηεο, ε νπνία θαλεξψλεη πφηε κηα νκάδα είλαη 

έηνηκε γηα ην «first down» (βι. Δηθφλα 1.5). Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζήκεξα ζε φια ηα πξνγξάκκαηα πνδνζθαίξνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειεφξαζε 

ησλ ΖΠΑ. 

 

Δηθόλα 1.5  1st and Ten line system                                                                                                                                               

Πεγή:  https://www.wikiwand.com/en/1st_%26_Ten_(graphics_system) 

https://www.sutori.com/item/1994-julie-martin-creates-dancing-in-cyberspace-the-first-augmented-reality
https://www.wikiwand.com/en/1st_%26_Ten_(graphics_system)
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Σν 1999, ε NASA ρξεζηκνπνίεζε ηελ ΔΠ γηα λα δεκηνπξγήζεη ζην 

αεξνζθάθνο ηεο Υ-38, έλα πβξηδηθφ ζπλζεηηθφ ζχζηεκα φξαζεο. Μέζσ ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνβάιινληαλ ζηελ νζφλε ηνπ πηιφηνπ δεδνκέλα πνπ 

βνεζνχζαλ ηελ πινήγεζε ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ πηήζεσλ (βι. 

Δηθφλα 1.6). 

 

 

Δηθόλα 1.6  Nasa’s hybrid synthetic vision system                                                                                                            

Πεγή:https://www.sutori.com/item/1999-hybrid-synthetic-vision-system-in-1999-nasa-installed-hybrid-synthetic-v 

 

Σν 2000, ν  Hirokazu Kato απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

«Nara» ηεο Ηαπσλίαο, αλέπηπμε ηελ πξψηε βηβιηνζήθε επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κε ην φλνκα «ARToolKit» (Kato et al., 2000) . Μέζα απφ ηελ βηβιηνζήθε απηή, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξαβήμεη βίληεν 

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηήζεη ζε απηά εηθνληθά 

αληηθείκελα. Ζ βηβιηνζήθε απηή απνηέιεζε ηε βάζε γηα πνιιέο εθαξκνγέο AR, ελψ 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα. 

To 2002, ζρεδηάζηεθε ε εθαξκνγή Archeoguide, ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εθαξκνγή ΔΠ γηα κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ 

Αξραία Οιπκπία (βι. Δηθφλα 1.7). Μέζσ ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί θαλείο λα 

πεξηεγεζεί ζηνλ ρψξν θαη λα ζπλαληήζεη ηξηζδηάζηαηα κνληέια αξραίσλ λαψλ θαη 

αγαικάησλ, θαζψο θαη εηθνληθνχο αγψλεο ζην αξραίν ζηάδην (Vlahakis et al., 2002). 

https://www.sutori.com/item/1999-hybrid-synthetic-vision-system-in-1999-nasa-installed-hybrid-synthetic-v


   

23 

 

 

Δηθόλα 1.7  Δθαξκνγή Archeoguide                                                                                                                                          

Πεγή: https://www.instantreality.org/archeoguide/ 

 

Σν 2009, ε ΔΠ θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζηνλ έληππν ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

πεξηνδηθφ Esquire. θαλάξσληαο ην εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ, ν αλαγλψζηεο έβιεπε 

ηνλ Robert Downey Jr. λα ηνπ κηιάεη (Esquire, n.d.). 

Σν 2010, ε εηαηξία Microsoft δεκηνχξγεζε ην Kinnect, κηα ζπζθεπή ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα βηληενπαηρλίδηα (Weerasinghe et al., 2012). Ζ ζπζθεπή 

απηή πεξηιακβάλεη αηζζεηήξεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε ηελ 

θνλζφια/ ππνινγηζηή ηνπ κέζσ ρεηξνλνκηψλ θαη θσλεηηθψλ εληνιψλ (βι. Δηθφλα 

1.8).  

 

Δηθόλα 1.8  πζθεπή Kinnect                                                                                                                                                       

 

To 2013, ε Google θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ηo Google Glass, έλα δεπγάξη 

γπαιηψλ, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε έλαλ θνξεηφ κηθξνυπνινγηζηή, 

πξνζθέξνληαο ζε απηφλ πνπ ηα θνξάεη κηα εκπεηξία επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(βι. Δηθφλα 1.9). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ηα γπαιηά κέζσ ηεο θσλήο 

ηνπ, θαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ, πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε 

ησλ γπαιηψλ ηνπ (Pace, 2013).  

Πεγή: http://www.vg24.gr/microsoft-ends-manufacturing-of-kinect/ 

https://www.instantreality.org/archeoguide/
http://www.vg24.gr/microsoft-ends-manufacturing-of-kinect/
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Δηθόλα 1.9  Google Glass                                                                                                                                                                   

Πεγή: https://www.androidcentral.com/google-glass 

 

Σν 2016, ε εηαηξία Microsoft δεκηνχξγεζε κηα ζπζθεπή κεηθηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ νλνκαζία «HoloLens» (Tuliper, 2016). Ζ ζπζθεπή απηή, 

ηνπνζεηείηαη ζην θεθάιη θαη ιεηηνπξγεί σο έλαο θαλνληθφο Windows 10 ππνινγηζηήο 

(βι. Δηθφλα 1.10). Δίλαη πνιχ πην εμειηγκέλε απφ ην Google Glass, επηηξέπνληαο ζην 

ρξήζηε λα «ζθαλάξεη» ηνλ ρψξν γχξσ ηνπ, ιακβάλνληαο επαπμεκέλεο πιεξνθνξίεο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη δηθέο ηνπ. 

 

Δηθόλα 1.10  HoloLens    

Πεγή: https://variety.com/2018/digital/news/microsoft-hololens-2-2019-1202848093/ 

 

To 2017, ε ζνπεδηθή εηαηξία επίπισλ ΗΚΔΑ ζρεδίαζε θαη πξνψζεζε κηα 

εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ «IKEA Place». Πξφθεηηαη γηα κηα 

εθαξκνγή δηαζέζηκε ζην App Store θαη ην Google Play, ε νπνία πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα ηνπνζεηήζνπλ εηθνληθά ηα αληηθείκελα πνπ ζα 

https://www.androidcentral.com/google-glass
https://variety.com/2018/digital/news/microsoft-hololens-2-2019-1202848093/
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ήζειαλ λα αγνξάζνπλ ζηνλ ρψξν ηνπο (βι. Δηθφλα 1.11). Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πξνεπηζθφπεζε πξηλ ηελ αγνξά ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 1.11 Δθαξκνγή IKEA Place                                                                                                                                             

Πεγή: https://thespaces.com/ikea-place-app/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thespaces.com/ikea-place-app/


   

26 

 

1.2 Σερλνινγία Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο 
 

1.2.1 Σερλνινγίεο πζηήκαηνο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο 

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη  Bimber & Raskar (2005), ππάξρνπλ ηξία βαζηθά δνκηθά 

ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη έλα ζχζηεκα ΔΠ: 

 Αλίρλεπζε θαη εγγξαθή (tracking and registration) 

 Σερλνινγία αλαπαξάζηαζεο (display technology) 

 Απφδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time rendering) 

 

ηφρνο ηεο ΔΠ είλαη ε επαχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε εηθνληθά 

ζηνηρεία, σζηφζν, γηα λα ζπκβεί ζσζηά απηή ε ζπλέλσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κε ηνλ 

εηθνληθφ θφζκν, απαηηείηαη o πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ. 

Έηζη, ινηπφλ, ε ζπλερήο γξήγνξε θαη αθξηβήο αλίρλεπζε (tracking) θξίλεηαη σο έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ΔΠ.  

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

αλίρλεπζεο. Οη Bostanci, Kanwal, Ehsan & Clark (2013) ρσξίδνπλ απηέο ηηο κεζφδνπο 

ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

 Δζσηεξηθέο κέζνδνη (indoor methods) 

ε απηέο ηηο κεζφδνπο ην πεξηβάιινλ είλαη απζηεξά δνκεκέλν θαη νη θηλήζεηο ηνπ 

ρξήζηε είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ειεγρφκελν ρψξν. Οη 

εζσηεξηθέο κέζνδνη ρσξίδνληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, ζηηο εθηφο- κέζα (outside-

in) θαη κέζα-έμσ (inside-out) (Bimber & Raskar, 2005). Ζ νλνκαζία ησλ θαηεγνξηψλ 

απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε πνπ έρεη ν αηζζεηήξαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

καγλεηηθή, ππεξερεηηθή, αλαγλψξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID) ή θάκεξα (Bostanci 

et al, 2013). O πξψηνο ηχπνο, outside-in, έρεη λα θάλεη κε ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξνχο αηζζεηήξεο πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, 

κε ζθνπφ λα αληρλεχζνπλ θαηαζθεπαζκέλνπο δείθηεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην 

ρξήζηε (Bostanci et al, 2013). Ο δεχηεξνο ηχπνο, inside-out, θάλεη ρξήζε αηζζεηήξσλ 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζην ρξήζηε ν νπνίνο θηλείηαη θαη αλαγλσξίδνπλ 

δείθηεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην πεξηβάιινλ, ζε κηα ειεγρφκελε πεξηνρή 

(Bostanci et al, 2013). 
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 Δμσηεξηθέο κέζνδνη (outdoor methods) 

Οη εμσηεξηθέο κέζνδνη δελ κπνξνχλ λα είλαη πξνβιέςηκεο, φπσο νη εζσηεξηθέο, 

κηαο θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ππάξρεη έλα κεγάιν εχξνο ηνπνζεζηψλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκψλ. Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, 

αιιά θπζηθνί, δειαδή ζηνηρεία απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ, ελψ ην  ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ GPS ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ππμίδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ρξήζηε (Bostanci et al, 2013). 

 

 Μηθηέο ζηξαηεγηθέο (fusion strategies) 

Με ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε, θαηά ην δπλαηφλ, αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ρξήζηε, πνιιά ζπζηήκαηα ΔΠ θάλνπλ ρξήζε κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ. ηηο ζηξαηεγηθέο 

απηέο ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλα είδνο αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη άιινηε 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη άιινηε ζπλεξγαηηθά. Ζ πην γλσζηή κηθηή ζηξαηεγηθή 

είλαη ε νπηηθή αδξαλεηαθή παξαθνινχζεζε (visual inertial tracking), ελψ αξθεηνί 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηάθνξα πβξηδηθά ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο (hybrid tracking 

system) (Bostanci et al, 2013).  

 

 Πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο (recent approaches) 

Ζ αλίρλεπζε ηεο αθξηβήο ζέζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απαζρνιεί εθηφο απφ 

ηελ ΔΠ θαη ην πεδίν ηεο ξνκπνηηθήο. Έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ γηα ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ηεο ζέζεο. Οη αιγφξηζκνη απηνί 

έρνπλ ηελ νλνκαζία Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) θαη ζεσξείηαη 

φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηα ζπζηήκαηα ΔΠ σο κηα ζχγρξνλε 

κέζνδνο εληνπηζκνχ (Bostanci et al, 2013). 

 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν δνκηθφ ζηνηρείν, έλα ζχζηεκα ΔΠ φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, αιιά κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θη άιιεο αηζζήζεηο, φπσο αθνή ή αθή, αθφκε θαη γεχζε ή φζθξεζε. Χο 

απνηέιεζκα ε ηερλνινγία ηεο αλαπαξάζηαζεο (display technology) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά πνηθίιεη. ε απηή ηε κειέηε ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ 

νπηηθή αλαπαξάζηαζε (visual display), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηνπο Krevelen and Poelman (2010), ππάξρνπλ 

ηξεηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε: 
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 Αλαπαξάζηαζε κέζσ βίληεν (Video See-Through) 

 Απεπζείαο νπηηθή (Optical See-Through) 

 Πξνβνιή ζην ρψξν (Spatial Projection) 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε κέζσ βίληεν, ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε θάκεξα θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΠ ζηηο 

ςεθηνπνηεκέλεο εηθφλεο. Ζ απεπζείαο νπηηθή δηαηεξεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αλαιινίσηε θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠ πξνβάιινληαη κέζσ δηαθαλψλ θαζξεθηψλ θαη 

θαθψλ. ηελ πξνβνιή ζην ρψξν, ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ΔΠ πξνβάιινληαη πάλσ ζε 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζην ρψξν. Ζ πεξίπησζε απηή, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν, 

θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα, κηαο θαη δελ πεξηνξίδεηαη 

απφ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην κέγεζνο, ε επεμεξγαζηηθή ηζρχο, ε ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε (Krevelen and Poelman, 2010). 

Δπηπιένλ, θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπζθεπέο εμφδνπ (Krevelen and Poelman, 2010) φπσο: 

 Φνξεηέο ζην θεθάιη ζπζθεπέο -  Head-worn [video/optical see-through 

head-mounted display (HMD), virtual retinal display (VRD), head-mounted 

projective display (HMPD)] 

 πζθεπέο ηηο νπνίεο θξαηά ν ρξήζηεο ζην ρέξη -  Hand-held (hand-held 

video/optical see-through displays, hand-held projectors) 

 πζθεπέο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ρώξν - Spatial (screen-based video see-

through displays, spatial optical see-through displays, projective displays)  

 

Σέινο, ε απφδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time rendering) απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα επηηπρίαο θαη αμηνπηζηίαο ελφο ζπζηήκαηνο ΔΠ. Ζ ΔΠ ζηνρεχεη ζηελ 

ελζσκάησζε γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα κελ ππάξρεη  δηάθξηζε κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη εηθνληθνχ (Bimber & 

Raskar, 2005). Χζηφζν, φζν ηέιεηα θη αλ είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ γξαθηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ε απφδνζε ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηαρχηεηα 

θαη αθξίβεηα. 
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1.2.2 Σύπνη Δθαξκνγώλ Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο 

 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο θαηεγνξηνπνηνχληαη νη εθαξκνγέο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Κάπνηνη εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν γηα δχν ηχπνπο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο: 

απηέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ελφο θπζηθνχ δείθηε (marker based) θαη απηέο πνπ δελ 

θάλνπλ ρξήζε θπζηθνχ δείθηε (markerless). Χζηφζν, ζε θάπνηεο κειέηεο ζπλαληάκε 

κηα ηξηπιή θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπνία έρνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο: εθαξκνγέο κε 

ρξήζε θπζηθνχ δείθηε (marker based), εθαξκνγέο ρσξίο θπζηθφ δείθηε (markeless) 

θαη εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε (location based). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη marker based εθαξκνγέο θάλνπλ ρξήζε 

θάπνηνπ θπζηθνχ δείθηε (marker) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ επαπμεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ. Οη δείθηεο απηνί είλαη ζπλήζσο εηθφλεο, νη νπνίεο αληρλεχνληαη κέζσ 

κηαο θάκεξαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην ινγηζκηθφ ΔΠ εκθαλίδνπλ ζην ρξήζηε ην 

εηθνληθφ πεξηερφκελν (Katiya et. al, 2015). Οη εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δείθηεο επηιέγνληαη αλάινγα κε ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηηο αλαγλσξίζεη θαη κπνξεί λα είλαη εηθφλεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε θάπνην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ή θαη εηθφλεο πνπ έρνπλ 

ηξαβερηεί κε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. Οη πην απινί δείθηεο είλαη νη αζπξφκαπξεο 

εηθφλεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ θάπνηνλ δηζδηάζηαην γξακκηθφ θψδηθα (2D 

barcode) (βι. Δηθφλα 1.12) (Katiya et. al, 2015).  

 

Δηθόλα 1.12  2D barcode marker                                                                                                                                                    

Πεγή: https://thegreatbigweb.com/target.html 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη markerless εθαξκνγέο, νη νπνίεο δελ ρξεηάδνληαη 

θάπνηα εηθφλα σο δείθηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο. Οη εθαξκνγέο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο φπσο ην ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS), ε 

αλαγλψξηζε ξαδηνζπρλφηεηαο (NFID) θαη νη αηζζεηήξεο γηα λα εκθαλίζνπλ ην 

https://thegreatbigweb.com/target.html
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εηθνληθφ πεξηερφκελν ζε κηα πξαγκαηηθή ηνπνζεζία (βι. Δηθφλα 1.13) (Cheng et. al, 

2017). H θαηεγνξία απηή είλαη πην δηαδξαζηηθή απφ απηήλ πνπ θάλεη ρξήζε ησλ 

δεηθηψλ (Katiya et. al, 2015).  

 

 

Δηθόλα 1.13  Markerless Augmented Reality App                                                                                                                     

Πεγή: https://www.a-n-v.be/138620/augmented-reality-apps-ios/ 

 

 χκθσλα κε ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη θαηεγνξίεο ησλ εθαξκνγψλ είλαη ηξεηο 

marker based, markerless θαη location based. Χο marker based αλαθέξνληαη θαη εδψ 

νη εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ελφο δείθηε (marker) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Χζηφζν, νη markerless εθαξκνγέο ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη απηέο 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα εηθφλα δείθηε, αιιά εηθφλεο απφ ην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ (Kim & Kim, 2014). Μέζσ ηεο θάκεξαο αληρλεχεηαη θάπνηα εηθφλα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπψληαο ζεκεία, γξακκέο, γσλίεο, πθέο 

θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη ην επαπμεκέλν εηθνληθφ πεξηερφκελν (Kim & 

Kim, 2014).  

 Δμαηηίαο απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη θαη ε 

ηξίηε θαηεγνξία πνπ αθνξά εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε 

(location based). ηηο εθαξκνγέο απηέο, γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ 

(GPS) θαη έηζη ην πεξηερφκελν πνπ εκθαλίδεηαη βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία (Kim & Kim, 2014). 

 

https://www.a-n-v.be/138620/augmented-reality-apps-ios/


   

31 

 

1.3 Σνκείο εθαξκνγήο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο 

 

Ζ ΔΠ είλαη έλα ηερλνινγηθφ κέζν πνιιά ππνζρφκελν, κε δπλαηέο πξνδηαγξαθέο 

γηα κεγάιε εμέιημε. ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ηεο ρξεζηκνπνηνχληαλ, θπξίσο, 

ζε επαγγεικαηηθνχο ηνκείο, ιφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ ζε θφζηνο 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαλ, γηα λα δηεθπεξαησζνχλ θαζήθνληα πνπ ρξεηάδνληαλ 

έλα ηξηζδηάζηαην πνιχπινθν πεξηβάιινλ (Azuma, 2015). Σα πξψηα ζπζηήκαηα ΔΠ  

εθαξκφζηεθαλ ζην ζηξαηφ, ηε βηνκεραλία θαη ηελ ηαηξηθή (Krevelen & Poelman, 

2010), πξνζθέξνληαο βνήζεηα ζηε δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, αιιά θαη 

ζηελ ζπληήξεζε θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε εμνπιηζκνχ (Azuma, 2015).  

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη εξεπλεηέο αλαθαιχπηνπλ δηαξθψο λένπο ηνκείο, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηε ρξήζε ηεο ΔΠ.  Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ, είλαη ε ζπλχπαξμε ηνπ 

εηθνληθνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Krevelen & Poelman, 2010), ε ελίζρπζε ηεο 

αληίιεςεο ηνπ ρξήζηε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Azuma, 

1997). Δπηπιένλ, ράξε ζηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, νη θνξεηνί ππνινγηζηέο, ηα έμππλα θηλεηά (smartphones) θαη ηα 

ηάκπιεη (tablets) έρνπλ γίλεη πξνζηηά ζην επξχ θνηλφ, δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλεη ρξήζε ηεο ΔΠ απφ κηα ζπζθεπή πνπ ήδε δηαζέηεη γηα άιιν ζθνπφ (Azuma, 

2015).  

Με άιια ιφγηα, ε ΔΠ έρεη κεηαηξαπεί απφ έλα εμεηδηθεπκέλν κέζν ζε έλα κέζν 

εχθνια πξνζβάζηκν απφ φινπο. Χο απνηέιεζκα, νη ηνκείο εθαξκνγήο έρνπλ 

εμαπισζεί, φπσο αλαθέξεη ν  Hamilton (2011, ζην Yuen et al. 2011), θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηε βηνκεραλία παηρληδηψλ, ην κάξθεηηλγθ, ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο, ηελ ηαμηδησηηθή θαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή. ηελ παξνχζα κειέηε ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζην 

θεθάιαην 2. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ελδεηθηηθά ζε κεξηθνχο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο παξαζέηνληαο  παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο ΔΠ. 
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1.3.1 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη Ιαηξηθή 

 

Ζ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη εηζέιζεη ζην ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο βξίζθνληαο εθαξκνγή, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηαηξψλ, φζν θαη ζηηο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Όζνλ αθνξά ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηα ζπζηήκαηα 

ΔΠ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα πινήγεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ 

ρεηξνχξγν ηαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, θάλνληαο ηε δηαδηθαζία 

πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή. Παξάδεηγκα ηέηνηαο εθαξκνγήο απνηειεί 

ε ζπζθεπή Vostars (βι. Δηθφλα 1.14), πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ εξεπλεηέο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Πίδαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ρεηξνπξγηθνχ πινεγνχ πνπ ζα 

θαηεπζχλεη ηνπο γηαηξνχο, ζηα επαίζζεηα ζεκεία ηεο επέκβαζεο, παξέρνληαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο (Euronews, 2017). Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ κηαο 

θάκεξαο ζην θεθάιη ηνπ ρεηξνχξγνπ, ζπλδπάδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη κε ην 

ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή (Euronews, 2017). Ζ ζπζθεπή απηή πξφθεηηαη λα είλαη 

δηαζέζηκε πξνο ρξήζε έσο ην 2022.  

ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ, ε ΔΠ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ νη 

ηαηξνί ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πξνβάιινληαο ηξηζδηάζηαηα κνληέια 

πάλσ ζε αιεζηλνχο αλζξψπνπο. Παξάδεηγκα ηέηνηαο εθαξκνγήο, απνηειεί ην 

ζχζηεκα ProjectDR (βι. Δηθφλα 1.15), πνπ δεκηνχξγεζε κηα νκάδα εξεπλεηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αικπέξηα ζηνλ Καλαδά. Σν ζχζηεκα απηφ πξνβάιιεη ζαξψζεηο 

ζην ζψκα ελφο αζζελνχο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ αλαηνκία ηνπ (Σζηξηγσηάθε, 2018). 

Απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θίλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θάκεξεο 

ππεξχζξσλ θαη δείθηεο, έηζη ψζηε νη ζαξψζεηο λα κέλνπλ επζπγξακκηζκέλεο κε ην 

ζψκα ηνπ αζζελνχο θαη έλαλ πξνβνιέα (Σζηξηγσηάθε, 2018). Σν ProjectDR 

παξνπζηάζηεθε ζην πκπφζην Λνγηζκηθνχ θαη Σερλνινγίαο Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθφηεηαο ζηε νπεδία, ην Ννέκβξην ηνπ 2017.  

 

 

 

 

                                      
Πεγή:https://gr.euronews.com/2018/11/26/vosta

rs-xeirourgiki-epafximeni-pragmatikotita  

Πεγή:https://www.ert.gr/eidiseis/evzoia/ygeia/e

pafximeni-pragmatikotita-epitrepi-stous-

giatrous-na-doun-kato-apo-derma/  

Δηθόλα 1.14   πζθεπή Vostars         Δηθόλα 1.15  χζηεκα ProjectDR                                                                                                                                                                

https://gr.euronews.com/2018/11/26/vostars-xeirourgiki-epafximeni-pragmatikotita
https://gr.euronews.com/2018/11/26/vostars-xeirourgiki-epafximeni-pragmatikotita
https://www.ert.gr/eidiseis/evzoia/ygeia/epafximeni-pragmatikotita-epitrepi-stous-giatrous-na-doun-kato-apo-derma/
https://www.ert.gr/eidiseis/evzoia/ygeia/epafximeni-pragmatikotita-epitrepi-stous-giatrous-na-doun-kato-apo-derma/
https://www.ert.gr/eidiseis/evzoia/ygeia/epafximeni-pragmatikotita-epitrepi-stous-giatrous-na-doun-kato-apo-derma/


   

33 

 

1.3.2 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη Σνπξηζκόο 

 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ράξε ζηηο εθαξκνγέο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα εληζρχνπλ θπζηθά πεξηβάιινληα, φπσο δσκάηηα μελνδνρείσλ θαη 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο. Οη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ κηα πξνζσπνπνηεκέλε εκπεηξία ζηνπο 

πειάηεο, ελζσκαηψλνπλ εθαξκνγέο ΔΠ εληφο ησλ δσκαηίσλ. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ην μελνδνρείν Hub Hotel Premier Inn (βι. Δηθφλα 1.16), ζηε κεγάιε Βξεηαλία, ζηα 

δσκάηηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί θαλείο ζθαλάξσληαο ηνπο ράξηεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο 

ηνίρνπο λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε γχξσ πεξηνρή γηα θαγεηφ, πνηφ, ηαμί ή νηηδήπνηε 

άιιν (Henderson, 2014).  

Δπηπιένλ, ζην θνκκάηη ησλ ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ, ε ΔΠ πξνζθέξεη έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ έξγσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

επηζθέπηεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα φζα βιέπνπλ αλαθαιχπηνληαο ηα αμηνζέαηα 

κηαο πφιεο, πεξηεξγάδνληαο εθζέκαηα, απνθηψληαο έηζη έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν. Μηα 

ηέηνηα εθαξκνγή (βι. Δηθφλα 1.17) αλέπηπμε ην Οιιαλδηθφ Ηλζηηηνχην 

Αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ζηξέθνληαο ηελ θάκεξα ηνπ 

θηλεηνχ ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, λα αλαθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

θηίζκαηα, λα βιέπνπλ ηξηζδηάζηαηα κνληέια θηεξίσλ θαζψο θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

κε κνληέξλα θηήξηα ππφ θαηαζθεπή (Barakitis, 2012). 

 

 

Δηθόλα 1.16 Hub Hotel Premier Inn                                                   

        

 

Δηθόλα 1.17  Δθαξκνγή ΔΠ ζηελ Οιιαλδία                                                  

Πεγή: https://www.pocket-

lint.com/gadgets/news/131162-is-

hub-by-premier-inn-london-s-most-

technologically-advanced-hotel  

Πεγή:http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/

BLOG_/texnes-

politismos/312/texnh_kai_epaukshmenh_pragm

atikothta/  

https://www.pocket-lint.com/gadgets/news/131162-is-hub-by-premier-inn-london-s-most-technologically-advanced-hotel
https://www.pocket-lint.com/gadgets/news/131162-is-hub-by-premier-inn-london-s-most-technologically-advanced-hotel
https://www.pocket-lint.com/gadgets/news/131162-is-hub-by-premier-inn-london-s-most-technologically-advanced-hotel
https://www.pocket-lint.com/gadgets/news/131162-is-hub-by-premier-inn-london-s-most-technologically-advanced-hotel
http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/BLOG_/texnes-politismos/312/texnh_kai_epaukshmenh_pragmatikothta/
http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/BLOG_/texnes-politismos/312/texnh_kai_epaukshmenh_pragmatikothta/
http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/BLOG_/texnes-politismos/312/texnh_kai_epaukshmenh_pragmatikothta/
http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/BLOG_/texnes-politismos/312/texnh_kai_epaukshmenh_pragmatikothta/
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1.3.3 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη Φπραγσγία 

 

 Ζ ΔΠ έρεη δψζεη κηα λέα δηάζηαζε ζην ρψξν ηεο ςπραγσγίαο. Οη 

θαηαζθεπαζηέο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πιήζνο 

εθαξκνγψλ-παηρληδηψλ γηα «έμππλεο» ζπζθεπέο θαη γηα θνλζφιεο παηρληδηψλ ρεηξφο. 

Ζ εθαξκνγή Pokémon Go (βι. Δηθφλα 1.18), πνπ θπθινθφξεζε ην 2016, απνηειεί 

έλα ηέηνην παξάδεηγκα. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ ρξήζηε κέζσ GPS γηα λα εκθαλίζεη εηθνληθά πιάζκαηα, Pokémon, ηα νπνία ν 

παίθηεο κπνξεί λα πηάζεη, λα πξνπνλήζεη θαη λα ηα βάιεη λα κνλνκαρήζνπλ κε άιια 

(“Explained: What is Pokémon Go?”, ρ.ρ.). Σα εηθνληθά πιάζκαηα εκθαλίδνληαη 

κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ ρξήζηε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ ππάξρνπλ ζε δηάθνξα 

ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα πάεη ν ρξήζηεο γηα λα ηα ζπιιέμεη.  

 Δπηπξφζζεηα, ζην εκπφξην θπθινθνξνχλ αξθεηά επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε 

ελζσκαησκέλε ηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα ηέηνην 

παηρλίδη είλαη θαη ην MONOPOLY ARCHITECH-AR (βι. Eηθφλα 1.19), κηα έθδνζε 

ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ MONOPOLY, πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηνπ 

παξαδνζηαθνχ παηρληδηνχ κε ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο, ελζσκαηψλνληαο 

παξάιιεια ηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο θαη ηεο κηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

πξνζθέξνληαο ζηνλ παίθηε κηα εκπινπηηζκέλε εκπεηξία (“Monopoly AR”, ρ.ρ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: https://www.redbull.com/gr-el/5-

simvoules-pokemon-go  

Πεγή:http://jolamux.com/master/works/ar/mono

poly.html  

Δηθόλα 1.18  Δθαξκνγή Pokémon Go   Δηθόλα 1.19  MONOPOLY ARCHITECH-AR                                           

https://www.redbull.com/gr-el/5-simvoules-pokemon-go
https://www.redbull.com/gr-el/5-simvoules-pokemon-go
http://jolamux.com/master/works/ar/monopoly.html
http://jolamux.com/master/works/ar/monopoly.html
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1.3.4 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη Αξρηηεθηνληθή 

 

Ζ Αξρηηεθηνληθή είλαη έλαο αθφκε ηνκέαο ν νπνίνο κπνξεί λα επσθειεζεί απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ΔΠ 

νη αξρηηέθηνλεο θαη νη πειάηεο ηνπο κπνξνχλ λα βηψζνπλ κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε 

ελφο θηηξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Παξάδεηγκα απνηειεί ε εθαξκνγή 

SmartReality (βι. Eηθφλα 1.20) ηεο ηερλνινγηθήο εηαηξίαο JBknowledge, ε νπνία 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ θηλεηνχ έλα δπζδηάζηαην ζρέδην θαη 

λα πξνβάιεη ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ (“Introducing our New Application: 

SmartReality”, ρ.ρ.)  

Αθφκε, ε ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

κεγάιε βνήζεηα θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο. Μέζσ ησλ νπηηθψλ 

απεηθνλίζεσλ, νη ειεθηξνιφγνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο ζα κπνξνχλ λα δνπλ 

ζπλνπηηθά πψο πξέπεη λα γίλνληαη νη ζπλδέζεηο θαισδίσλ ή φπνπ πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη άιινη εμνπιηζκνί, ζσιήλεο θαη παξφκνηα. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

θηλείηαη ε εθαξκνγή GAMMA AR (βι. Eηθφλα 1.21), κέζσ ηηο νπνίαο νη 

θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ κε ην ζρέδην 

ζην νπνίν βαζίδεηαη. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ 

ζην ρψξν πνπ θαλεξψλνπλ ηα ζηάδηα πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαλεξψλνληαο ηελ πξφνδν, βνεζψληαο λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη κεηψλνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο (Eduardo, 2019).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Πεγή: https://jbknowledge.com/introducing-our-

new-application-smartreality 

Πεγή:https://www.archdaily.com/914501/9-

augmented-reality-technologies-for-architecture-

and-construction 

Δηθόλα 1.21  GAMMA AR App                              Δηθόλα 1.20  Smart Reality App                     
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1.3.5 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη Μάξθεηηλγθ  

 

Ζ ΔΠ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο αλεμαξηήηνπ 

εκπνξεχκαηνο ή κεξηδίνπ ζηελ αγνξά θαη φρη κφλν απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ηφρνο 

θάζε εηαηξίαο, είλαη ε αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ 

ηελ αχμεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ ηνπο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο κάξθαο ηνπο θαη 

αζθαιψο ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Ζ ΔΠ πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, απνηειεί ε εθαξκνγή «TRY IT ON» (βι. 

Δηθφλα 1.22) πνπ δεκηνχξγεζε ε εηαηξία θαιιπληηθψλ πξντφλησλ Loreal. Μέζσ ηεο 

εθαξκνγήο απηήο, νη θαηαλαιψηξηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ δηάθνξα 

πξντφληα make-up πάλσ ζε κηα δηθηά ηνπο θσηνγξαθία (“This Feature Allows You to 

Test Drive Makeup and At-Home Hair Color Kits Before Purchasing”, ρ.ρ.). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ ην θαηάιιειν πξντφλ γη απηέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα ην δνθηκάζνπλ νη ίδηεο πεγαίλνληαο ζε έλα θαηάζηεκα.  

Αθφκε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο ΔΠ ζηελ θαηεγνξία ηεο πξνψζεζεο 

πξντφλησλ, είλαη θαη ε εθζηξαηεία ηεο εηαηξίαο Lego, ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξίαο ζηελ 

θαηαζθεπή παηρληδηψλ ζηνλ  θφζκν.  Ζ εηαηξία θαηαζθεχαζε εηδηθά ζηαλη γλσζηά σο 

«Digital Box» (βι. Eηθφλα 1.23), ζηα νπνία ππάξρεη πάλσ ηνπνζεηεκέλε κηα νζφλε 

θαη κηα θάκεξα. Σα Digital Boxes βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο παηρληδηψλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο, θξαηψληαο κηα θιεηζηή 

ζπζθεπαζία Lego κπξνζηά απφ ηελ νζφλε, λα δνπλ ην πεξηερφκελν ζε ηξηζδηάζηαηε 

κνξθή πξηλ ην αγνξάζνπλ θαη ην θαηαζθεπάζνπλ (“The Lego Store Experience”, 

ρ.ρ.).  

 

 

 

  

  

 

Πεγή:https://www.lorealparisusa.com/beauty- 

magazine/beauty-tips/beauty-trends/try-on-

beauty-products-with-augmented-reality.aspx 

Πεγή:https://tomkradcliff.wordpress.com/tag/g

ps/ 

Δηθόλα 1.22  BoxTRY IT ON – Loreal AR App                         Δηθόλα 1.23  Lego Digital  
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1.3.6 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη ηξαηόο 

 

Ο ζηξαηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ηνκείο πνπ εθάξκνζε ζπζηήκαηα 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ ζηξαηησηψλ αιιά 

θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Οη εθαξκνγέο ηεο ΔΠ ζην ζηξαηφ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε 

ζπζηήκαηα νξάζεσο ζηα θξάλε ησλ ζηξαηησηψλ ή ζηα παξκπξίδ ησλ νρεκάησλ, ηα 

νπνία  παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σέηνηα ζπζηήκαηα 

απνηεινχλ ηα HUDs (Heads-Up Displays) (βι. Eηθφλα 1.24), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νδεγνχο θαη πηιφηνπο δίλνληαο ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ ηαρχηεηα, ην πςφκεηξν, ηνλ ζηφρν, ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ θ.α., ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχλ ην θεθάιη ηνπο, θξαηψληαο δηαξθή επαθή κε ην πεξηβάιινλ 

(Pozniak, 2017). 

Μηα εθαξκνγή ΔΠ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηψλ ζπλαληάκε 

ζηνλ ζηξαηφ ησλ Ζ.Π.Α. Πξφθεηηαη γηα έλα εμειηγκέλν πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο κε 

ηελ νλνκαζία Synthetic Training Environment (STE), ην νπνίν ζπλδπάδεη ζηνηρεία 

επαπμεκέλεο θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. θνπφο ηνπ STE είλαη λα παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ κέζσ απηήο λα κπνξέζνπλ λα εμαζθεζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ STE, ε εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηα θέληξα εθπαίδεπζεο, θαζψο κπνξεί λα παξέρεη έλα ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ 

εδάθνπο, αέξα, ζάιαζζαο, δηαζηήκαηνο θαη θπβεξλνρψξνπ. Σέινο, ην ζχζηεκα απηφ, 

ρξεζηκνπνηεί νληφηεηεο κε ηερλεηή λνεκνζχλε (Avatar), κε ζθνπφ ηελ φζν ηνλ 

δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο απνζηνιήο (Conant, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:https://www.google.com/search?q=

HUDs+in+army+pilots 

Δηθόλα 1.24  HUDs 
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1.4 Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα VS Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ επαπμεκέλε θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη δχν ηερλνινγίεο πνπ 

θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Λεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ε κηα 

ζηελ άιιε, θαη φρη αληαγσληζηηθά, κε ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα κάιηζηα λα 

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο εηθνληθήο, θαζψο πξνήιζε σο ηδέα απφ απηή. Μεηαμχ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ ηφζν νκνηφηεηεο, φζν θαη δηαθνξέο, έρνληαο σζηφζν θαη νη δχν σο 

ζηφρν ηελ εκβχζηζε ηνπ ρξήζηε ζε έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνπο Slater, 

Usoh, & Steed, 1994 ε εκβχζηζε αθνξά ζηελ ςεπδαίζζεζε πνπ έρεη ν ρξήζηεο 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηνπ, φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

H Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα – Virtual Reality (VR) έρεη δερζεί πνιινχο 

νξηζκνχο απφ ην 1989 πνπ ν εκπλεπζηήο ηεο Jaron Lanier ηελ εηζήγαγε. O Lanier 

κίιεζε γηα ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην 

πεξηνδηθφ “Whole Earth Review”, ε νπνία έθηνηε δεκνζηεχηεθε πνιιέο θνξέο ζε 

πνιιέο γιψζζεο (“A Vintage Virtual Reality Interview, ρ.ρ.”). ε γεληθέο γξακκέο 

πξφθεηηαη γηα έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, εμνκνίσζε ελφο πξαγκαηηθνχ ή 

θαληαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν παξάγεηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή θαη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα εκβπζηζηεί ζε απηφ αιιειεπηδξψληαο καδί ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(Lanier et al., 1989). Ζ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη απφ ηελ εηθνληθή ζην 

θνκκάηη ηεο βχζηζεο ηνπ ρξήζηε ζε πεξηβάιινληα κε νπηηθά θαη ςεθηαθά 

αληηθείκελα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ΔΠ είλαη κηα ηερλνινγία πνπ εληζρχεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν κε ηε βνήζεηα ελφο ππνινγηζηή, θέξλνληαο εηθνληθέο πιεξνθνξίεο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε (Azuma, 1997).  Με άιια ιφγηα, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε πσο ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα απνκνλψλεη ην ρξήζηε, πξνζθέξνληαο ηνπ κηα 

ςεθηαθή εκπεηξία απνθνκκέλε απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ ε επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα δηαηεξεί ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ αθέξαην, εκπινπηίδνληαο ην κε 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν. 

Δθηφο απφ ην βαζκφ βχζηζεο ηνπ ρξήζηε, νη δχν ηερλνινγίεο δηαθνξνπνηνχληαη 

θαη σο πξνο ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εμαξηήκαηα, φπσο 

είλαη νη κάζθεο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηνπο 

αηζζεηήξεο κπνξεί λα θαηεπζπλζεί κέζα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. ηελ επαπμεκέλε 
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πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο δηάθνξα εμαξηήκαηα, φπσο ηα εηδηθά 

γπαιηά, σζηφζν ε ηερλνινγία απηή κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη κε έλα 

smartphone ή tablet.  Χο απνηέιεζκα, ε ΔΠ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επθνιφηεξα 

πξνζβάζηκε θαη πην άκεζε κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπκε ζηελ θαηνρή 

καο έλα smartphone. Παξφια απηά, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζε 

νηθνλνκηθέο ιχζεηο θαη ζην θνκκάηη ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί ην Google Cardboard, πξφθεηηαη γηα κηα ζπζθεπή –κάζθα κε 

βάζε θαηαζθεπήο ην ραξηφλη θαη έλα δεπγάξη θαθψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ 

κε έλα θηλεηφ (Μαξηδάθεο, 2017). 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο ηχπνπο 

ηερλνινγίαο πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ ζηνλ ρξήζηε κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνβάιινπλ. Δπηπιένλ, 

ηφζν ε AR, φζν θαη ε VR, έρνπλ έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο απφ 

ηελ ςπραγσγία κέρξη ηελ ηαηξηθή. Οη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη ράξηο ζε απηέο ζε 

δηάθνξα εξεπλεηηθά πεδία, φπσο ε θπζηθή, ε βηνινγία θαη ε ρεκεία θαζηζηνχλ ην 

ξφιν ηνπο πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζην κέιινλ (Ma, 

Gausemeier et. al, 2011). 
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Κεθάιαην 2 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΑΤΞΗΜΔΝΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 

2.1 Κηλεηή κάζεζε (mobile learning) θαη Δπαπμεκέλε 

Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, 

επεξεάδεη αλακθίβνια φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο πξνζθέξνληαο λένπο 

ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα εξγαιείν κάζεζεο, ε ζσζηή ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηε γλσζηηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Gimbert & Cristol, 

2004). Μέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ κηα πινχζηα καζεζηαθή εκπεηξία, ε νπνία εληζρχεη ηελ βειηίσζε 

ησλ καζεζηαθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ.  

Ζ αλάπηπμε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ε επξεία δηάδνζε ησλ θνξεηψλ  

ζπζθεπψλ, φπσο ηα tablets θαη ηα θηλεηά, απνδέζκεπζαλ ηελ εθπαίδεπζε -ρσξηθά θαη 

ρξνληθά- θαη νδήγεζαλ ζηελ εμέιημε ηνπ ηξφπνπ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο κέζσ ηεο 

ςεθηαθήο κάζεζεο, απφ ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε (d-Learning), ζηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε (e-Learning), θαη ηειηθά ζην κνληέιν θηλεηήο κάζεζεο (m-Learning) ηνπ 

ζήκεξα (Bidin & Ziden, 2013). Ο φξνο ηεο θηλεηήο κάζεζεο αλαθέξεηαη ζηελ νπζία 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα  αμηνπνηεζνχλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Sharples & Spikol, 2017). χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ 

δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηνλ φξν απηφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

“Η θηλεηή κάζεζε είλαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ θηλεηώλ ππνινγηζηηθώλ 

ζπζθεπώλ, δειαδή PDAs θαη ςεθηαθά θηλεηά ηειέθσλα, θαη γεληθά θάζε ζπζθεπή πνπ 

είλαη κηθξή, απηόλνκε θαη δηαθξηηηθή αξθεηά γηα λα καο ζπλνδεύεη ζε θάζε ζηηγκή ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάπνηα κνξθή κάζεζεο.” 

(Trifonova & Ronchetti, 2003) 
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“Οπνηνδήπνηε είδνο κάζεζεο ζπκβαίλεη όηαλ ν καζεηήο δελ βξίζθεηαη ζε κηα 

θαζνξηζκέλε, πξνθαζνξηζκέλε ηνπνζεζία ή κάζεζε πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ν 

εθπαηδεπόκελνο εθκεηαιιεύεηαη ηηο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηηο 

θηλεηέο ηερλνινγίεο.” (Malley et al., 2005) 

“Η θηλεηή κάζεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο θάζε εθπαηδεπηηθή δηάηαμε όπνπ νη κνλαδηθέο 

ή θπξίαξρεο ηερλνινγίεο είλαη θνξεηέο ζπζθεπέο ή θνξεηνί ππνινγηζηέο." (Traxler, 

2005) 

“Πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη θηλεηήο ηερλνινγίαο, είηε κόλε είηε ζε 

ζπλδπαζκό κε άιιεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ, γηα λα επηηξέςεη ηε 

κάζεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. Αθνξά ηόζν ηηο ζπζθεπέο όζν θαη όηη νη 

εθπαηδεπόκελνη είλαη ελ θηλήζεη.“ (Ossiannilsson, 2018) 

“Η πξνζέγγηζε ζηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο 

γηα κάζεζε ή ε πξνζέγγηζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θηλεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.” (Hwang, 2015) 

Όινη νη παξαπάλσ νξηζκνί ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε θηλεηή κάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (PDAs, tablets, smartphones θ.α), θαζψο 

θαη φηη νη καζεηεπφκελνη κπνξνχλ λα είλαη ζπλερψο ζε θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε θηλεηή κάζεζε ζπγθιίλεη κε ηηο αληηιήςεηο ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο, θαζψο κέζσ ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο θαζέλαο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζε δηδαθηηθφ, θη άιιν, πιηθφ απφ νπνπδήπνηε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ πινπνίεζε ηεο παληαρνχ παξνχζαο κάζεζεο (ubiquitous 

learning) (Murphy, 2011). 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ νη θηλεηέο ζπζθεπέο λα 

εληαρζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε είλαη ε Σαμηλνκία ηνπ Bloom, 

1956, ηνπο γλσζηηθνχο ηνκείο ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα ππεξεηεί ε κάζεζε κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ.  χκθσλα κε ηελ Σαμηλνκία ηνπ Bloom, ππάξρνπλ ηξεηο άμνλεο 

ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη: ν γλσζηηθφο (cognitive), 

ν ζπλαηζζεκαηηθφο (affective) θαη ν ςπρνθηλεηηθφο (psychomotor). ηνλ γλσζηηθφ 

άμνλα, ε Σαμηλνκία δηαθξίλεη 6 επίπεδα ηα νπνία είλαη (απφ ην ρακειφηεξν ζην 

ςειφηεξν): γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε, ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε. Ο 
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καζεηήο μεθηλάεη απφ ηελ βάζε φπνπ βξίζθνληαη ηα ηξία πξψηα επίπεδα ηηο νπνία 

απνηεινχλ ηηο Γεμηφηεηεο θέςεο Καηψηεξεο εηξάο (Lower Order Thinking Skills – 

LOTS) θαη πξνρσξάεη πξνο ηα επφκελα ηξία επίπεδα ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο 

Γεμηφηεηεο θέςεο Αλψηεξεο εηξάο (Higher Order Thinking Skills – HOTS). Σν 

2001, ν Lorin Anderson καδί κε ηνλ David Krathwohl αλαζεψξεζαλ ηελ Σαμηλφκεζε 

ηνπ Bloom. ελζσκαηψλνληαο λέεο αληηιήςεηο απφ ηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν αλαθνξηθά 

κε ηε κάζεζε, ηε γλσζηηθή επηζηήκε θαη ηελ παηδαγσγηθή. Ζ λέα απηή ηαμηλφκεζε 

θαζνξίδεη έμη επίπεδα λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηα νπνία είλαη: αλάκλεζε, θαηαλφεζε, 

εθαξκνγή, αλάιπζε, αμηνιφγεζε, δεκηνπξγία. 

 

 

Δηθόλα 2.1  Απζεληηθή θαη Αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ηνπ Bloom 

Πεγή: www.eLearningGuild.com  

 

Με ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ν καζεηήο 

μεθηλάεη απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα θαη πξνρσξάεη πξνο ηελ θνξπθή θαηαθηψληαο ηελ 

γλψζε κέζα απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα πνπ πεξλάεη. Μέζσ ηεο θηλεηήο κάζεζεο 

ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη παξαθηλνχληαη ζην λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, αλαζεψξεζεο, αλάιπζεο θαη 

θξηηηθήο ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο κε ην νπνίν αζρνινχληαη. Χο απνηέιεζκα, 

επηηπγράλεηαη ε ζπκκεηνρηθή θαη δεκηνπξγηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε βαζχηεξε γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα απφ κηα 

δπλακηθή κάζεζε. 

http://www.elearningguild.com/
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Ζ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απηέο εκθαλίδνπλ θαη ηηο 

θαζηζηνχλ ειθπζηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο φηη (Savill-Smith, 2005): 

 είλαη ζρεηηθά πην νηθνλνκηθέο απφ ηνπο ζηαζεξνχο θαη ηνπο θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο  

 πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα παληαρνχ παξνχζα ζχλδεζε κε ππνινγηζηή 

(ubiquitous computing) 

 πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ςεθηαθνχ αιθαβεηηζµνχ (information literacy) 

 πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα ζπλεξγαηηθή µάζεζε (collaborative learning) 

 πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα αλεμάξηεηε µάζεζε (independent learning) 

 δηεπθνιχλνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  

 

ε έξεπλα ηνπ Fung et al. (1998) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Savill-Smith, 2005), 

αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

νη ρξήζηεο (καζεηέο ειηθίαο 15-16 εηψλ) θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο ε ρξήζε ηνπο 

βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία θηλήηξσλ, πξνζθέξεη εχθνιε απνζήθεπζε θαη θνξεηφηεηα, 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο, δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή γξαπηψλ 

εξγαζηψλ, απμάλεη ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο, πξνζθέξεη κηα ζεηξά 

ρξήζηκσλ ιεηηνπξγηψλ θαη είλαη εχθνια δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή. Δπηπιένλ, φπσο 

θαλεξψλεηαη ζε έξεπλα ησλ Crawford et al. (2002) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Savill-

Smith, 2005), ζε παηδηά ειηθίαο 7-12 εηψλ ε κάζεζε κέζσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ γίλεηαη πην δηαζθεδαζηηθή κε απνηέιεζκα λα πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν 

ηνπο καζεηέο ηδηαίηεξα φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο εκπεξηέρνπλ θαη θάπνηα κνξθή 

παηρληδηνχ. 

Χζηφζν, φπσο θάζε κέζν, έηζη θαη ε θηλεηή ηερλνινγία παξνπζηάδεη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηεο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη (Savill-Smith, 2005): 

 ην θφζηνο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

απαηηεί ηελ δηαξθήο αλαλέσζε ησλ ζπζθεπψλ 

 επαηζζεζία, εηδηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, εμαηηίαο πηψζεσλ θαη άιινπ 

είδνπο δεκηψλ  
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 ηερληθά πξνβιήκαηα, ζρεηηθά κε ηηο κπαηαξίεο, ηε ζχλδεζε θαη ηελ 

ζπκβαηφηεηα ινγηζκηθψλ 

 ην κηθξφ κέγεζνο ησλ νζνλψλ 

 ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη εθαξκνγέο ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κέζσ ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ, κηαο θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ΔΠ είλαη κηα ηερλνινγία πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα κεηαθηλείηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, αιιειεπηδξψληαο 

ηαπηφρξνλα κε εηθνληθά αληηθείκελα. Ζ θνξεηή ΔΠ δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα, ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο (Kesim & Ozarslan, 2012). Γηα 

παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνβάιινληαη κέζσ κηαο θνξεηήο 

ζπζθεπήο, φπσο ην ρξψκα, ην ζρήκα ή ε ζέζε, κε ζηφρν λα θαηαλνήζεη έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα πνπ είλαη αδχλαην λα παξαηεξήζεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Billinghurst 

& Dünser, 2012). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πην ειθπζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο, θαζψο νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ παχνπλ λα 

είλαη ζηαηηθέο θαη γίλνληαη δηαδξαζηηθέο (Kesim & Ozarslan, 2012). 
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2.2   Βησκαηηθή Μάζεζε θαη Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ ηξέρνπζα επνρή θαη νη δηαξθείο εμειίμεηο ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ 

πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, έρνπλ επεξεάζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο. πλερψο γίλεηαη ιφγνο γηα κηα εθπαίδεπζε, πνπ ζα πξέπεη λα εθνδηάζεη 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθή θνηλσληθή ηνπο δσή. Σέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη αλαγθαίν ε εθπαίδεπζε λα 

απνδεζκεπηεί απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο απνκλεκφλεπζεο θαη ηεο επαλάιεςεο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

θηλείηαη ε βησκαηηθή κάζεζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πνιχηηκε επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, κέζα απφ εκπεηξηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ζ ζεσξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο  αλαθέξεηαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

εκπεηξία θαη ν αλαζηνραζκφο ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

δεζκνχο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Σξηιίβα & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Γηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηελ 

παξαδνζηαθή κάζεζε, ε νπνία ζπληειεί δξάζεηο, εθηφο πξαγκαηηθνχ πιαηζίνπ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε (Σξηιίβα & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Αξθεηνί ζεσξεηηθνί αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο, κε ηνπο  Dewey, Lewin θαη Piaget  λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Kolb (1984) απηνί πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο. O Kurt Lewin (1890-1947) 

ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο, ηνλίδνληαο σζηφζν, φηη θάζε ζεσξία 

ρξεηάδεηαη θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Δξγάζηεθε πάλσ ζηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ, 

θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο δξάζεο αλαδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο ππνθεηκεληθήο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε (Smith, 2001).  χκθσλα κε 

ηνλ ίδην, ε κάζεζε είλαη κηα θπθιηθή δηαδηθαζία ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ «απηή» 

εκπεηξία (concrete experience), πξνρσξάεη ζηνλ αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε απηή, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ δξάζε, ε νπνία ζα νδεγεί ζην ηέινο ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

λνήκαηνο Kolb (1984).  
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Με παξφκνην ηξφπν νξίδεη ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ν John Dewey (1859-

1952), ν  νπνίνο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ ζηε 

κάζεζε. Αλαθέξεηαη ζηε αμία ηεο εθπαίδεπζεο δειψλνληαο φηη ζηφρνο ηεο είλαη ε 

πξφνδνο ησλ καζεηψλ, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ (Dewey, 1938/ 1980). χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε δηαδηθαζία ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο ζηεξίδεηαη ζην «καζαίλσ πξάηηνληαο» («learning by doing») 

θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα (Dewey, 1938/1998 νπ. αλαθ. ζην 

Γεσξγφπνπινο, 2014). ηελ αξρή, ππάξρεη ε απιή παξφξκεζε/απζφξκεηε δηάζεζε, 

πνπ είλαη πξντφλ θάπνηαο εκπεηξίαο. Έπεηηα, ζην δεχηεξν ζηάδην, αθνινπζεί ε 

παξαηήξεζε θαη ε ζθέςε ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, ψζηε κέζα απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία λα ζπγθξνηεζεί, ζην ηξίην ζηάδην, ε λέα γλψζε. ην ηέηαξην, θαη 

ηειεπηαίν ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηακφξθσζε κηαο θξίζεο, σο ην απνηέιεζκα 

ζχλζεζεο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο γλψζεο, πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ λνήκαηνο. Ζ 

επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ νδεγεί ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εκπξφζζεηεο δξάζεο, ε νπνία κπνξεί λα εηζάγεη έλαλ λέν θχθιν παξαηήξεζεο-

γλψζεο-θξίζεο θ.ν.θ. ηελ  εκπξφζζεηε δξάζε ην άηνκν δξα βαζίδνληαο ην ζρέδην 

θαη ηε κέζνδν ηνπ ζηελ πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ, ηελ νπνία θάλεη 

βαζηδφκελν ζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο εκπεηξίεο (Dewey, 1938/1998 νπ. αλαθ. ζην 

Γεσξγφπνπινο, 2014).  

Ο Jean Piaget (1896 – 1980), ν θαη΄ εμνρήλ ππνζηεξηθηήο ηεο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθήο πξνζέγγηζεο, αζρνιήζεθε κε ηελ κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηνλ θφζκν θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο θνκκάηη 

απηνχ (Cole & Cole, 2011). Ήηαλ ζεσξεηηθφο ησλ ζηαδίσλ θαη πίζηεπε φηη αλάκεζα 

ζηε γέλλεζε θαη ηελ ελειηθίσζε ππάξρνπλ ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα αλάπηπμεο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε βξεθηθή ειηθία (γέλλεζε έσο 2 εηψλ – ζηάδην αηζζεηεξηνθηλεηηθήο 

λφεζεο), ζηε λεπηαθή ειηθία (2 έσο 6 εηψλ – ζηάδην πξν-ελεξγεηηθήο λφεζεο),  ζηελ 

παηδηθή ειηθία (6 έσο 12 εηψλ – ζηάδην ελεξγεηηθήο λφεζεο) θαη ζηελ εθεβεία (12 

έσο 19 εηψλ – ζηάδην ηππηθήο λφεζεο) (Cole & Cole, 2011). Ο ίδηνο ππνζηήξημε φηη ε 

γλψζε απνθηάηαη («θαηαζθεπάδεηαη», κε βάζε ηε δηθή ηνπ νξνινγία) κέζσ ηεο 

δξάζεο (Cole & Cole, 2011). Αλάινγα κε ηνπο Dewey θαη Lewin, νξίδεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο σο έλαλ θχθιν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Kolb, 1984). Σν θιεηδί ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη νη έλλνηεο ηεο 
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αθνκνίσζεο ή ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ λέσλ εκπεηξηψλ ζηα ππάξρνληα ζρήκαηα. Χο 

ζρήκαηα ζεσξνχληαη νη λνεηηθέο δνκέο, πνπ παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ έλα κνληέιν 

δξάζεο ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο (Piaget & Inhelder, 1969, φπ. αλαθ. ζην Cole & Cole, 

2011). Ζ έλλνηα ηεο αθνκνίσζεο αθνξά ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

παηδηά ελζσκαηψλνπλ λέεο εκπεηξίεο ζηα ππάξρνληα ζρήκαηα, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκκφξθσζεο είλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία ηα παηδηά ηξνπνπνηνχλ ηα ππάξρνληα 

ζρήκαηα, έηζη ψζηε λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο λέεο εκπεηξίεο (Cole & Cole, 2011). Ο 

Piaget νλνκάδεη ηε γλσζηηθή ηζνξξνπία πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο σο εμηζνξξφπεζε, θαη απνηειεί νπζηαζηηθά 

ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο (Cole & Cole, 2011). 

Ο Kolb (1984), ζηεξηδφκελνο ζηηο ζεκειηψδεηο ζεσξίεο ησλ Lewin, Dewey θαη 

Piaget, εηζάγεη ηελ Θεσξία ηεο Βησκαηηθήο Μάζεζεο ELT (Experiential Learning 

Theory), ε νπνία ζηεξίδεηαη πάλσ ζε έμη βαζηθέο αξρέο (Kolb & Kolb, 2005): 

1. Ζ κάζεζε ζεσξείηαη θαιχηεξα σο δηαδηθαζία, φρη σο απνηέιεζκα. 

2. Κάζε κάζεζε είλαη επαλεθκάζεζε. 

3. Ζ κάζεζε απαηηεί ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαιεθηηθά 

αληίζεησλ ηξφπσλ πξνζαξκνγήο ζηνλ θφζκν. 

4. Ζ κάζεζε είλαη κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηνλ θφζκν. 

5. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ ζπλεξγηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

6. Ζ κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο γλψζεο. 

 

Δπηπιένλ, νξίδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο σο έλαλ θχθιν 

ηεζζάξσλ ζηαδίσλ, ν γλσζηφο Κχθινο ηεο Μάζεζεο ηνπ Kolb (Δxperiential Learning 

Cycle). Σα ζηάδηα ηνπ Κχθινπ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, ε αλαζηνραζηηθή 

παξαηήξεζε, ε αθεξεκέλε ελλνηνιφγεζε, ε ελεξγφο δνθηκή πνπ νδεγεί θπζηθά ζε 

λέεο εκπεηξίεο, κε απνηέιεζκα ν θχθινο λα ζπλερίδεηαη (Kolb & Kolb, 2005). 

χκθσλα κε ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, βησκαηηθή κάζεζε απνηειεί 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία εκπιέθεη ελεξγά θαη ελδηαθέξεη ην καζεηή κέζα ζε έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ειεπζεξίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο 

ν καζεηήο (Σξηιίβα & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008): 

 απνθηά γλψζε κέζα απφ ηελ ελζψµαηε εκπεηξία 
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 θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε ηνπ  

 εκπιέθεηαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

 καζαίλεη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηνλ αλαζηνραζµφ ηεο 

 εκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά – αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

Κνκβηθφ ζηάδην αλάκεζα ζηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε είλαη ην ζηάδην ηνπ 

αλαζηνραζκνχ, ην νπνίν θαη δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη. Ο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηε κάζεζε, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά απφ ηηο εκπεηξίεο νδεγεί 

ην άηνκν ζηελ αλάιπζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηειηθά ζηε ζχλζεζε. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη 

θαζνδεγεηηθφο, θαζψο ν ίδηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα δηδαθηηθέο εκπεηξίεο, λα ζπληνλίζεη, λα εληζρχζεη θαη λα ξπζκίζεη ηελ 

πνξεία κάζεζεο θαζψο θαη λα βνεζήζεη ζηνλ νξγαλσκέλν αλαζηνραζκφ (Σξηιίβα & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε, ινηπφλ, είλαη ε ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο, ε νπνία 

επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ επεμεξγαδφκελνη κε αλαζηνραζηηθή 

ζθέςε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δπεθηείλεηαη πέξα απφ ηα πιαίζηα κάζεζεο ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, ζρνιηθά βηβιία, κεησπηθή δηδαζθαιία, απνκλεκφλεπζε 

ηεο «χιεο» (Σξηιίβα & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008) θαη επηδηψθεη λα θέξεη ηνλ καζεηή 

ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν κάζεζεο (Γεδνχιε, 2002). Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο πινπνηείηαη ε βησκαηηθή κάζεζε φπσο (Σξηιίβα & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008): 

 Σα παηρλίδηα ξφισλ –ζεαηξηθφ παηρλίδη  

 Ζ κάζεζε µέζα απφ ηε ρξήζε αληηθεηµέλσλ   

 Οη επηζθέςεηο ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο   

 Ζ δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε πξφηδεθη  

 Ζ εηθαζηηθή δεκηνπξγία   

 Οη ηερληθέο ιφγνπ (εκεξνιφγην, δεκηνπξγηθή γξαθή, θηι.)  

 Σν παηρλίδη θαη νη βησκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 

ην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ηδηαίηεξα σθέιηκε είλαη ε ρξήζε ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ 

επράξηζην θαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα, ην νπνίν πξνσζεί ηε πξσηνβνπιία, ηελ 
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θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ απηελέξγεηα (Μπζεξιή, 2015). Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξεη ε ππνινγηζηηθή θαη θηλεηή ηερλνινγία έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο.  Σα ινγηζκηθά απηά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε 

πεξηιακβάλεη ινγηζκηθά, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηελ νπνία 

επηδηψθνπλ παξέρνληαο ζην καζεηή εξγαιεία, πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη ηελ 

απαξαίηεηε θαζνδήγεζε, θαη ε δεχηεξε αθνξά αλνηρηνχ ηχπνπ θνλζηξνπθηηβηζηηθά 

ινγηζκηθά, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ 

ειεχζεξε πεξηήγεζε ζε πιεξνθνξίεο, πνπ πξνζθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ (Niederhauser & Stoddart, 2001). 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη θαη νη εθαξκνγέο ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

κάζεζε. Ζ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθαξκνγέο ηηο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο εκπινθήο 

ησλ καζεηψλ (Bidin & Ziden, 2013, φπσο αλαθέξζεθε ζηνπο Φσθίδεο & 

Φσληαδάθεο, 2017), θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Mang & Wardley, 2013, φπσο αλαθέξζεθε ζηνπο Φσθίδεο & 

Φσληαδάθεο, 2017). Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο δεκηνπξγεί κηα λέα κνξθή δηδαζθαιίαο, ε νπνία 

αιιάδεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ επαπμεκέλε ηερλνινγία 

είλαη κηα  ηερλνινγία δηαδξαζηηθή,  ε νπνία ζπλδπάδεη  εηθνληθά θαη  πξαγκαηηθά  

γεγνλφηα   (Carmigniani & Furht,  2011) θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ειθπζηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο. Πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο 

δηαθφξσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζηνχλ κε δηαδξαζηηθά θείκελα θαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαο κηα εηθνληθή 

εκπεηξία ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα 

ζηνηρεία ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο θαη λα θάλνπλ δηάθνξεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ηνπο 

βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο (Alyahya & Gall, 2012). 

Σέινο, νη εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη κε άιια άηνκα εθηφο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ςεθηαθά 

αληηθείκελα (Broll, Lindt, Herbst, Ohlenburg, Braun, & Wetzel, 2008). 
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2.3  Γλσζηηθή Θεσξία γηα ηελ Πνιπκεζηθή Μάζεζε - Cognitive  

Theory of Multimedia Learning Mayer 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, ηα πνιπκέζα έρνπλ 

δηεηζδχζεη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, γλσξίδνληαο ηδηαίηεξε 

άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ φξν πνιπκέζα 

ηππηθά νξίδνπκε «θάζε δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε κέζσ ηνπ Η/Υ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ δύν από ηα παξαθάησ ζηνηρεία: θείκελν, ήρν, ζηαζεξά γξαθηθά (εηθόλεο), 

θηλνύκελα γξαθηθά, θαη βίληεν» (Φσηφπνπινο, Φαιηέξεο, Νηθνιφπνπινο & 

Νηθνιφπνπινο, 2008). Σα πνιπκέζα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην 

ρξήζηε, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Φσηφπνπινο et al., 2008):  

 Σα απιά πνιπκέζα (multimedia), ζηα νπνία νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη 

ζην ρξήζηε γξακκηθά, δειαδή κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, θαη ν ίδηνο δελ 

κπνξεί λα επέκβεη ζε απηήλ. 

 Σα δηαινγηθά πνιπκέζα (interactive multimedia), ζηα νπνία ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επέκβεη ζε θάπνηα θνκβηθά ζεκεία. 

 Σα ππεξκέζα (hypermedia), ζηα νπνία ππάξρεη πιήξεο αιιειεπίδξαζε κε 

ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο επηιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δερηεί θαζψο θαη ην 

πφηε ζα ηηο δερηεί. 

 

Ζ πνιπκεζηθή κάζεζε (multimedia learning) αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα (multimodality) ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ν ρξήζηεο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ λνεηηθή επεμεξγαζία απηψλ (Γεκεηξηάδεο, 2015). 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο ζεσξίεο ηεο πνιπµεζηθήο µάζεζεο: ε ζεσξία ηνπ γλσζηηθνύ 

θνξηίνπ (Cognitive load theory) ηνπ Sweller J. θαη ε γλσζηηθή ζεσξία γηα ηελ 

πνιπµεζηθή µάζεζε (A Cognitive Theory Of Multimedia Learning) ηνπ Mayer 

R.E. Ζ ζεσξία ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ εζηηάδεη ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ 

πνιπµεζηθψλ µαζεµάησλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηελ απνθπγή ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξηηζεο (Sweller, 2002), ελψ ε γλσζηηθή ζεσξία 

γηα ηελ πνιπµεζηθή µάζεζε επηθεληξψλεηαη  ζηε ζσζηή δηάηαμε ιεθηηθψλ – νπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ν αξράξηνο καζεηήο λα δηεπθνιπλζεί, λα κπνξέζεη λα 

δηαθξίλεη δνµέο θαη ζρέζεηο θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Mayer & Clark, 2008). 
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Ζ ζεσξία ηνπ John Sweller θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ε ζεσξία ηνπ γλσζηηθνχ 

θνξηίνπ, βαζίδεηαη ζε δχν παξαδνρέο: ε πξψηε αθνξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη φξην 

ζηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν εγθέθαινο ζε κηα δεδνκέλε 

ζηηγκή θαη ε δεχηεξε ζην φηη δελ ππάξρνπλ γλσζηά φξηα ζρεηηθά κε ην πφζεο 

πιεξνθνξίεο απφ απηέο πνπ είλαη ήδε απνζεθεπκέλεο ηίζεληαη θάζε θνξά ζε 

επεμεξγαζία. Δπηπιένλ, πηνζεηεί ζηνηρεία απφ επξέσο απνδεθηέο ζεσξίεο ζρεηηθέο κε 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, φπσο 

φηη (Gerjets, Scheiter & Cierniak, 2009):  

 ε αλζξψπηλε κλήκε ρσξίδεηαη ζε κλήκε εξγαζίαο θαη καθξνπξφζεζκε  

 ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή 

ζρεκάησλ  

 ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη γλσζηηθή θφξηηζε 

ζηε κλήκε εξγαζίαο, επεξεάδνληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

 

Ζ κλήκε εξγαζίαο είλαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ 

εξεζηζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο. Δάλ 

απηή ππεξθνξησζεί, ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο ν καζεηήο λα κελ θαηαλνήζεη ην 

πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη, λα ην παξεξκελεχζεη, λα ην κπεξδέςεη θαη ηειηθά απηφ 

λα κελ θσδηθνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ζε καθξνπξφζεζκε κλήκε κε απνηέιεζκα ε 

κάζεζε ζα επηβξαδπλζεί (Martin, 2016). O Sweller θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, κέζα απφ 

ηελ θαηαλφεζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο κλήκεο εξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζρέδην θαη νδεγνχληαη ζηελ παξάζεζε κηαο ζεηξάο απφ ηεθκεξησκέλεο 

ζπζηάζεηο θαη κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ. 

Ο Richard Mayer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εζηηάδνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο 

ελδηαθέξνλ ζην πσο καζαίλεη ν άλζξσπνο απφ ηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθφλεο 

δεκηνπξγψληαο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Sorden, 2016). Ζ ζεσξία ηνπο, γλσζηηθή 

ζεσξία γηα ηελ πνιπµεζηθή µάζεζε, βαζίδεηαη πάλσ ζηα επξήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε ζεσξία ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ ηνπ Sweller, ηε ζεσξία ηεο δηπιήο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Paivio θαζψο θαη ην κνληέιν ηεο κλήκεο εξγαζίαο ηνπ Baddeley. 

Σν κνληέιν ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο γηα ηελ πνιπκεζηθή κάζεζε (Mayer, 2010) 

(βι. εηθφλα 2.2) εμεγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε κλήκε γηα ην ζρεκαηηζκφ 
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λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. χκθσλα κε απηφ ε κλήκε ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα: 

ηελ αηζζεηεξηαθή κλήκε, ηε κλήκε εξγαζίαο ή εξγαδφκελε κλήκε θαη ηελ 

καθξφρξνλε ή καθξνπξφζεζκε κλήκε. Αξρηθά, νη πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ εηζάγνληαη ζηελ αηζζεηεξηαθή κλήκε κε δχν ηξφπνπο: κέζσ ηεο φξαζεο 

θαη κέζσ ηεο αθνήο. Οη ιέμεηο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα, ηφζν 

απφ ηα κάηηα φζν θαη απφ ηα απηηά, ελψ νη εηθφλεο εηζάγνληαη απφ ηα κάηηα. Ζ 

αηζζεηεξηαθή κλήκε ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ νπηηθή αηζζεηεξηαθή κλήκε, 

ζηελ νπνία θξαηνχληαη νπηηθέο εηθφλεο, θαη ηελ αθνπζηηθή αηζζεηεξηαθή κλήκε ζηελ 

νπνία θξαηνχληαη αθνπζηηθέο εηθφλεο (Mayer, 2005). Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ βξαρππξφζεζκε αηζζεηεξηαθή κλήκε επηιέγνληαη φζεο έρνπλ 

θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη ζηελ εξγαδφκελε 

κλήκε, φπνπ νξγαλψλνληαη ζε δχν κνληέια, ην ιεθηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ιέμεηο, 

θείκελα θ.ιπ. θαη ην εηθνληθφ πνπ πεξηέρεη γξαθηθά, βίληεν, θσηνγξαθίεο θ.ιπ. ην 

ηειεπηαίν ζηάδην, έξρεηαη ε νινθιήξσζε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ-

ζπλδέζεσλ πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ην άηνκν αλάκεζα ζηα δχν κνληέια, ιεθηηθφ θαη 

εηθνληθφ, πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ (κλήκε εξγαζίαο). Σαπηφρξνλα, θαηά ην ηειηθφ 

απηφ ζηάδην, ην άηνκν αλαθαιεί απφ ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε ηνπ πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη ηηο ζπλδέεη κε ην λέν κνληέιν πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ηνπ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρνπκε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ γλσζηηθψλ δνκψλ – λέα γλψζε, ε νπνία απνζεθεχεηαη ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε ηνπ αηφκνπ (Sorden, 2016). 

 

 

Δηθόλα 2.2  Γλσζηηθφ κνληέιν πνιπκεζηθήο κάζεζεο (Mayer, 2010) 
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χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία γηα ηελ πνιπκεζηθή κάζεζε, νη πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο είλαη θαιφ λα ελεξγνπνηνχλ ηφζν ην νπηηθφ φζν θαη ην ιεθηηθφ θαλάιη ηνπ 

αηφκνπ θαζψο «νη άλζξσπνη µπνξνύλ λα επηηύρνπλ βαζύηεξε θαηαλόεζε όηαλ νη 

επεμεγήζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη µε ηε µνξθή εηθόλσλ θαη ιέμεσλ παξά απνθιεηζηηθά 

µε ιέμεηο» (Mayer 2002). Δπνκέλσο, γηα λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή κάζεζε απαηηείηαη 

ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνιπκέζσλ, γηα ηνλ νπνίν ν 

Mayer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο δηαηχπσζαλ 12 βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη (Mayer, 2009):  

 Αξρή ζπλνρήο (Coherence Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα 

φηαλ παξαιείπνληαη νη πεξηηηέο ιέμεηο, εηθφλεο, ήρνη  απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ.  

 Αξρή ζεκαηνδόηεζεο (Signaling Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

θαιχηεξα φηαλ δέρνληαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ.  

 Αξρή πιενλαζκνύ (Redundancy Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

θαιχηεξα φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο γξαθηθψλ θαη αθήγεζεο παξά απφ 

γξαθηθά, αθήγεζε θαη έληππν θείκελν.  

 Αξρή ηεο ρσξηθήο ζπλέρεηαο (Spatial Contiguity Principle) - Οη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ νη αληηζηνηρίεο εηθφλσλ-ιέμεσλ ηνπνζεηνχληαη 

θνληά ε κία ζηελ άιιε ζηελ νζφλε ή ζην ραξηί. 

 Αξρή ρξνληθήο ζπλνρήο (Temporal Contiguity Principle) - Οη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ αληηζηνηρίεο εηθφλσλ-ιέμεσλ παξνπζηάδνληαη 

ηαπηφρξνλα, φρη δηαδνρηθά. 

 Αξρή ηεο ηκεκαηνπνίεζεο (Segmenting Principal) - Οη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ παξνπζηάδεηαη έλα κάζεκα πνιπκέζσλ ηνχο 

παξνπζηάδεηαη ηκεκαηηθά, φρη σο αδηάθνπηε κνλάδα. 

 Αξρή πξν-θαηάξηηζεο (Pre-training Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

πην βαζηά φηαλ πξνεγείηαη θαηάξηηζε πάλσ ζηα βαζηθά ηµήµαηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ πεξηερνµέλνπ. 

 Αξρή ηεο ηξνπνπνίεζεο  (Modality Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

θαιχηεξα απφ ηα γξαθηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθήγεζε παξά απφ ηα 

γξαθηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηππσκέλν θείκελν.  

 Αξρή πνιπκέζσλ (Multimedia Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

θαιχηεξα κε ιέμεηο θαη εηθφλεο παξά κφλν κε ιέμεηο . 
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 Αξρή εμαηνκίθεπζεο (Personalization Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

θαιχηεξα απφ κηα παξνπζίαζε πνιπκέζσλ φηαλ νη ηνπο παξνπζηάδνληαη ζε 

απιφ ιφγν (conversational style), αληί γηα επίζεµν (formal style). 

  Φσλεηηθή αξρή (Voice Principle) - Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ 

γηα ηα κελχκαηα πνιπκέζσλ ρξεζηκνπνηείηαη θηιηθή αλζξψπηλε θσλή θαη φρη 

κε θσλή κεραλήο. 

 Αξρή εηθόλαο (Image Principle) - Οη άλζξσπνη δελ καζαίλνπλ αλαγθαζηηθά 

πην βαζηά απφ κηα παξνπζίαζε πνιπκέζσλ φηαλ ε εηθφλα ηνπ νκηιεηή 

πξνζηίζεηαη ζηελ νζφλε.  

 

Οη αξρέο απηέο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην ζηνρνχκελν θνηλφ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

δηδαζθαιίαο (Mayer, 2009). Ζ ζεσξία γηα ηελ πνιπκεζηθή κάζεζε έρεη ζην επίθεληξν 

ηεο ην καζεηή (Mayer, 2009), ζηνρεχεη ζην λα εμεηάζεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη λα ζρεδηάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πνιπκεζηθφ πιηθφ 

πξνζαξκνζκέλν ζην καζεηή. 

Αλακθίβνια, ε ζεσξία γηα ηελ πνιπκεζηθή κάζεζε ηνπ Mayer ζπλάδεη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηφζν ηνπ νπηηθνχ φζν θαη ηνπ ιεθηηθνχ θαλαιηνχ ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν πνπ επαπμάλεη ζε ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν επαπμεκέλν 

πεξηερφκελν κπνξεί λα είλαη πνιπκεζηθφ (ήρνη, εηθφλεο, βίληεν θ.α.) εμππεξεηψληαο 

έηζη ηνπο ζθνπνχο ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο. Δπηπιένλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηθαλνπνηείηαη ηφζν ε αξρή ηεο ρσξηθήο ζπλέρεηαο 

(Spatial Contiguity Principle) φζν θαη ε αξρή ηεο ρξνληθήο ζπλνρήο (Temporal 

Contiguity Principle). Δπνκέλσο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεδηαζηηθέο 

αξρέο ηεο ζεσξίαο γηα ηελ πνιπκεζηθή κάζεζε ηνπ Mayer. 
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2.4   Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο - Πιενλεθηήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

ρξήζεο ηεο  Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Ζ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη θεξδίζεη κεγάιν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

(Wu, Lee, Chang & Liang, 2013), φπνπ πιήζνο εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ ηα 

παηδαγσγηθά νθέιε, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο. 

πλδπάδνληαο ην πξαγκαηηθφ κε ην εηθνληθφ κέζα ζε έλα πβξηδηθφ πεξηβάιινλ, ε 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο ηέρλεο, ηεο αλαηνκίαο, 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξαθηζηηθήο (Martin, Diaz, Sancristobal, Gil, Castro, & Peire, 

2011). Ζ ρξήζε ηεο απαληάηαη ζηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

φπσο είλαη ε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά, νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ε Πιεξνθνξηθή θ.α. 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε (Carlson & Gagnon, 2016), 

θαζψο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, πνπ 

κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη ζε άιια πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηερλνινγία, αιιά κε πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (El Sayed, Zayed, & Sharawy, 2011). Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θηλήηξνπ ησλ καζεηψλ γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Chiang, Yang & Hwang, 2014),  απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα (Chen & Wang, 2015), θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ καζεκάησλ (Liu & Tsai, 2013). Αθφκε, ππνγξακκίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ 

επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ (Chiang et al., 2014), θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Chang, Chang, Hou, Sung, Chao, & Lee, 2014). 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ 

(Bressler & Bodzin, 2013) θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ δηαζθέδαζε ζηνπο καζεηέο (Yilmaz, 2016). Αμίδεη, 

επηπιένλ, λα αλαθεξζεί ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Bressler & Bodzin, 2013), θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πεηξακαηηζκνχ 

(Wang, Duh, Li, Lin, & Tsai,  2014) θαη ρσξηθψλ ηθαλνηήησλ (Lin, Chen & Chang, 

2015). 

Χζηφζν, παξά ηελ ειπηδνθφξα πξννπηηθή ηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη, ε ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη θάπνηνπο 
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πεξηνξηζκνχο θαη θάπνηεο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, νη νπνίνη 

εληνπίδνληαη ηφζν ζε ηερληθά ζέκαηα φζν θαη ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Αλαθνξηθά 

κε ην ηερληθφ θνκκάηη ηίζεηαη ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο άκεζεο 

αληαπφθξηζεο θαη ηεο επρξεζηίαο ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ (Van Krevelen & 

Poelman, 2010). Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιεο ζηε ρξήζε ηνπο, 

θαζψο δηαθνξεηηθά ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ (Akçayıra 

& Akçayır, 2017). Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα κελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαη εηδηθέο γλψζεηο γηα 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνγψλ (Miller& Dousay, 2015).  Άιια 

πξνβιήκαηα, φπσο ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ (GPS) (Chiang et al., 

2014) θαη δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εηθφλσλ ζηφρσλ ζπλαληψληαη θπξίσο ζηηο 

εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο (location-based) (Cheng & Tsai, 2013) θαη 

κπνξεί λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ πξνθαιψληαο εθλεπξηζκφ (Cheng 

& Tsai, 2013). 

Αλαθνξηθά κε ηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη 

ζην ζέκα ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Cheng & Tsai 

(2013), νη καζεηέο κπνξεί εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο ησλ επαπμεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δέρνληαη θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα νδεγεζνχλ ζε γλσζηηθή 

ππεξθφξησζε. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην επαπμεκέλν 

πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πινπνηήζνπλ, 

πξνζπαζψληαο λα ελζσκαηψλνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο ΔΠ, κφλν φπνπ είλαη 

απαξαίηεην, θαζψο δηαθνξεηηθά απηέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ παξεκβαηηθά θαη φρη 

ππνζηεξηθηηθά (Ibáñez, DiSerio, Villarán & Kloos, 2014). Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη 

θάζε εθαξκνγή ζρεδηάδεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν απνηειεί έλα 

αθφκε δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε νη εθπαηδεπηηθνί (Bacca, 

Fabregat, Baldiris, Graf, Kinshuk, 2014 ; Diegmann, Schmidt-kraepelin, Van Den 

Eynden, Basten, 2015). Δπηπξφζζεηα, έξεπλεο ζεκεηψλνπλ πσο σο εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη θαηάιιειε γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο, θαζψο θάζε καζεηήο έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο (Radu, 2012). 

εκαληηθή πξνζνρή, αθφκε, πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα κελ 

απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ην εηθνληθφ πεξηερφκελν θαζψο έηζη ελδέρεηαη λα 
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ράζνπλ ηνλ καζεζηαθφ ηνπο ζηφρν (Bacca et al., 2014). Αθφκε, έρεη θαηαγξαθεί φηη ε 

ρξήζε εθαξκνγψλ ΔΠ δελ είλαη θαηάιιειε γηα κεγάιεο νκάδεο αηφκσλ θαη επνκέλσο 

θαιφ ζα ήηαλ λα ζρεδηάδεηαη γηα κηθξέο νκάδεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Akcayir & Akcayir, 2017). 

Άιια δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ηε ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ρξεζηψλ (Carmigniani, Furht, Anisetti, Ceravolo, Damiani, Ivkovic, 2011). Όζνλ 

αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα ζπζηήκαηα επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη νη εκθαληδφκελεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. 

εηθφλεο απφ θάκεξα) ζα εκθαλίδνληαη ζε ηξίηνπο κφλν αλ ην επηηξέπεη ν ρξήζηεο 

(Carmigniani et al., 2011). ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, δεδνκέλνπ ησλ 

δπλαηνηήησλ εκβχζηζεο πνπ πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηδηαίηεξα ζε ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα. Σέινο, κεξηθνί εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν θαη γηα ζέκαηα απνδνρήο ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφζν απφ ηελ θνηλσλία φζν θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα νπνία άπηνληαη απφ δηάθνξνπο ιφγνπο θαη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο (Carmigniani et al., 2011). 
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2.5   Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο 

 

Ζ ΔΠ ηείλεη λα ελζσκαηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, 

γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο, πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, ηφζν κε 

ζχζηεκα Android φζν θαη κε ζχζηεκα iOs. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

εθαξκνγέο πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη αθνξνχλ κηα πνηθηιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 Γηα ηα Μαζεκαηηθά: 

GeoGebra Augmented Reality - δεκηνπξγία γξαθεκάησλ, επηθαλεηψλ θαη 

γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ ζε κνξθή 3D 

MeasureKit - AR Ruler Tape - κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ηεο θάκεξαο ηνπ θηλεηνχ 

AR Flashcards Addition - παηρλίδη θαξηψλ γηα ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο κε 

απεηθφληζε 3D αληηθεηκέλσλ 

 Γηα ηε Γεσγξαθία/Αζηξνλνκία: 

Popar Geography & Nations – εμεξεχλεζε φισλ ησλ ρσξψλ κε ρξήζε ΔΠ 

καζαίλνληαο ηα πάληα γηα ηελ ηζηνξία, ηελ θπβέξλεζε, ηελ νηθνλνκία, ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

AR Planet Earth Geography - δηαδξαζηηθή Γεσγξαθία κε εθηππψζηκνπο 

ράξηεο πεξηγξάκκαηνο 

Arloon Solar System  - 3D απεηθφληζε πιαλεηψλ/ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

κειέηε θαηλνκέλσλ θαη αζθήζεηο εκπέδσζεο 

 Γηα ηα Δηθαζηηθά: 

Quiver – δσγξαθίεο γηα εθηχπσζε θαη ρξσκαηηζκφ θαη 3D απεηθφληζε ηνπο 

Artivive – γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έξγα θαιιηηερλψλ, ηζηνξία, 

ηερλνηξνπία 

 Γηα ηε Βηνινγία/Μειέηε Πεξηβάιινληνο: 

Anatomy 4D - εηθφλεο αλαηνκίαο πςειήο πνηφηεηαο, 3D κνληέια, 

επαπμεκέλε παξνπζίαζε κεξψλ ηνπ ζψκαηνο κε ρξήζε δείθηε 
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Animal 4D+ - εκθάληζε δψσλ ζε 3D κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο θάξηεο σο 

δείθηεο 

Powerful Plants – δηαζθεδαζηηθή εθκάζεζε ησλ θπηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο 

ηνπο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή κε ρξήζε επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

 Γηα ηε Φπζηθή/Υεκεία: 

AR Circuits – δεκηνπξγία θαη δηεξεχλεζε δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

Arloon Chemistry - 3D απεηθφληζε ρεκηθψλ ελψζεσλ 

 

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

πξνο αμηνπνίεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππάξρνπλ θαη ηα βηβιία επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά. Tα βηβιία απηά επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ζέαζε ςεθηαθψλ θαη 

θπζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Lim and Park (2011). ην εκπφξην ππάξρεη 

κηα κεγάιε πνηθηιία ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο 

εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Ο ρξήζηεο κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ θηλεηνχ 

ελεξγνπνηεί ην επαπμεκέλν πεξηερφκελν, φπνπ ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε ζε θάπνηα 

ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. Δλδεηθηηθά, ηέηνηα βηβιία είλαη: απφ ηηο εθδφζεηο Livebooks 

(https://www.livebooks.gr/)  «Σα δψα ηεο θάξκαο», «Σν ειηαθφ ζχζηεκα ζε 3D», 

«Μαζαίλσ ηα γξάκκαηα κε ηε Ρελάηα» θ.α. απφ ηηο εθδφζεηο iWrite (https://iwrite.gr/) 

«Οη Μηθξνί Δμεξεπλεηέο ζηνλ Βπζφ ηεο Θάιαζζαο!», «Οη Μηθξνί Δμεξεπλεηέο θαη 

ηα Μλεκεία ηνπ Κφζκνπ!», «Οη Μηθξνί Δμεξεπλεηέο πάλε ζην Γηάζηεκα!» θ.α.  

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα ζρεδηάζνπλ ην δηθφ ηνπο 

επαπμεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ είηε δεκηνπξγψληαο ηε δηθή 

ηνπο εθαξκνγή, θάηη πνπ απαηηεί γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, είηε ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην ινγηζκηθφ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ θαη 

εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ 

αλαπηπρζεί κία εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο «βηβιηνζήθεο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ», νη νπνίεο πεξηέρνπλ 

ξνπηίλεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Σέηνηνπ είδνπο βηβιηνζήθεο είλαη: ην ARcore 

(γηα Android), ARkit (γηα iOS) ARToolLit, ην NyARToolkit, ην SLARToolkit, ην 

https://www.livebooks.gr/
https://iwrite.gr/
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FLARToolKit θ.α. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ηα ινγηζκηθά πνπ πξνζθέξνληαη 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ δελ απαηηείηαη απαξαίηεηα ε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ινγηζκηθψλ είλαη: ην Blippar, ην Layar, ην 

Wikitude, ην Junaio, ην Vuforia θ.α Σέινο, θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο εθαξκνγήο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ζε 

απηήλ θάπνηα κνληέια 3D. Σα κνληέια απηά, σζηφζν, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ απφ 

ηνλ ίδην θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή. Κάπνηα βαζηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία 3D κνληέισλ είλαη: ην Unity 3D, ην Google Sketch 

Up, ην Cinema 4D θαη ην Blender. 
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Κεθάιαην 3 : ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ & 

ΣΠΔ 

 

 

3.1  Μνληέια δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ζην εμήο ΦΔ) 

απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηξία θπξίαξρα κνληέια: ην παξαδνζηαθφ, ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ή επνηθνδνκεηηθφ. Ζ κεηάβαζε 

απφ ην έλα κνληέιν ζην άιιν θαη ε αλαζεψξεζε ηνπο ζπλέβε ιφγσ ηεο αιιαγήο ζηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ην ηη είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε. Ζ 

κάζεζε εμειίρζεθε απφ κηα παζεηηθή αηνκηθή πνξεία ζε κηα ελεξγή θνηλσληθή 

δηαδηθαζία θαη ε δηδαζθαιία απφ ηε δηαρείξηζε καζεηψλ θαη πιηθνχ πέξαζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηδεψλ ηνπο (Καξηψηνγινπ, 

2010). 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ έλα πιήζνο παξαγφλησλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ην θαηάιιειν κνληέιν δηδαζθαιίαο γηα ην εθάζηνηε κάζεκα 

θαη λα ζπληάμεη ην αληίζηνηρν ζρέδην δηδαζθαιίαο (Υαιθηά, 2014). ηνπο παξάγνληεο 

απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ε ειηθία 

θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ηδέεο ησλ 

καζεηψλ, ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε, νη ζεσξίεο κάζεζεο θ.α. (Υαιθηά, 

2014). ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ Υαιθηά (2014), ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

εθηφο απφ ην βαζηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ζηνηρεία απφ άιια 

κνληέια πξνθεηκέλνπ λα θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ηνπ. ηε ζπλέρεηα 

ηεο ππνελφηεηαο αλαιχνληαη ηα ηξία βαζηθφηεξα κνληέια ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ 

θάλνληαο αλαθνξά ζηε δνκή ηνπο, ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη θαζψο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ. 
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3.1.1 Σν παξαδνζηαθό κνληέιν δηδαζθαιίαο 

 

Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν ή κνληέιν κεηαθνξάο ηεο γλψζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηνπο καζεηέο επηθξάηεζε γηα πνιιά ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε δηεζλψο, 

γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαη ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 (Υαιθηά, 2014).  Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ απηνχ ζηεξίδνληαη 

ζηελ ςπρνινγηθή ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ (ή κπηρεβηνξηζκνχ) (Υαιθηά, 2014), 

βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο νπνίαο ήηαλ ν Pavlov (1897), ν Thorndike (1905) θαη ν 

Skinner (1948). χκθσλα κε ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο ε κάζεζε είλαη αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ (Driver, Squires, 

Rushworth, Wood-Roninson, 1998). Ζ γλψζε, θαηά ηνπο ίδηνπο, απνηειείηαη απφ 

ηδέεο πνπ πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη σο έλα 

«άγξαθν ραξηί», «tabula raza», ην νπνίν κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα γεκίζεη κε 

ηηο γλψζεηο (Driver et al., 1998). 

ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ν δάζθαινο ζεσξείηαη απζεληία θαη 

ζθνπφο ηνπ είλαη λα κεηαδψζεη ηελ γλψζε πνπ ν ίδηνο θαηέρεη ζηνπο καζεηέο 

(Υαιθηά, 2014). Ζ κάζεζε κεηαηξέπεηαη ζε κηα παζεηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη 

καζεηέο ιακβάλνπλ γλψζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα κε ζηφρν 

λα ηελ αλαπαξάγνπλ. «Η έκθαζε δίλεηαη ζηελ πνζόηεηα θαη ην εύξνο ησλ γλώζεσλ, 

ελώ ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο ειέγρεηαη κε ηεζη πξνόδνπ πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ» (Driver et. al., 1998). χκθσλα κε ηνλ 

Μαηζαγγνχξα (1997, νπ. αλαθ. ζην Υαιθηά 2014), ην κνληέιν απηφ ζηνρεχεη ζην 

πιεξνθνξηαθφ επίπεδν κάζεζεο (κε ζθνπφ ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε 

κλήκε) θαη ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν κάζεζεο (κε ζθνπφ ηελ επεμεγεκαηηθή 

θαηαλφεζε), αιιά θαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ επηπέδσλ. 

Ζ δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, 

πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηνλ Καξηψηνγινπ (2006) ηέζζεξηο θάζεηο, νη νπνίεο είλαη 

νη εμήο: 

α. Πξνζαλαηνιηζκόο: Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ εξσηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ην 

κάζεκα πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνζπαζεί λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζην κάζεκα πνπ ζα δηδάμεη. 
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β. Δηζαγσγή λέαο γλώζεο: Ο εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηελ λέα γλψζε (έλλνηεο, 

λφκνη, θπζηθά θαηλφκελα) ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια παξαδείγκαηα θαη 

θάλνληαο πεηξάκαηα επίδεημεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

γ. Δθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο: Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε ζε πξνβιήκαηα, αζθήζεηο, παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θ.α. κε ζθνπφ λα ειέγμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

δ. Αμηνιόγεζε ηεο λέαο γλώζεο: Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ εξσηήζεσλ πξνζπαζεί 

λα ειέγμεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο. πλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε 

εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε θαη 

ζπαλίσο ζηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή κηαο θαη δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, νχηε ηηο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο θαη ηηο 

θνηλσληθέο αμίεο ησλ καζεηψλ, παξάγνληεο πνιχ βαζηθνχο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο (Υαιθηά, 2014). Αξθεηνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη 

ηα δηδαθηηθά νθέιε απφ κηα δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν απηφ είλαη 

ειάρηζηα (πχξηνπ, 2002). Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπ ζπλερίδεη λα έρεη θπξίαξρε ζέζε 

ζηηο πξαθηηθέο ησλ πεξηζζνηέξσλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, κηαο θαη ε καθξά 

παξάδνζε ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλειαζηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηνλ φγθν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηελ απνπζία θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ θ.α. δελ βνεζνχλ ζηελ απνκάθξπλζε απφ απηφ ην πξφηππν (Υαιθηά, 

2014). Θα πξέπεη παξφια απηά λα ζεκεησζεί πσο ην παξαδνζηαθφ κνληέιν έρεη 

απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφ ζηε κεηαθνξά «πιεξνθνξηψλ», θαζψο θαη ζηελ 

δηδαζθαιία καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Υαιθηά, 2014). 

 

3.1.2 Σν κνληέιν ηεο αλαθαιππηηθήο  κάζεζεο 

 

Σα πνιχ θησρά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε απφ ην πεδίν ηεο γλσζηαθήο ςπρνινγίαο 

ζρεηηθά κε ην πψο καζαίλεη ν άλζξσπνο, θαη ηα αηηήκαηα ηεο θνηλσλίαο γηα 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζε πην θηιειεχζεξεο θνηλσληθά θαηεπζχλζεηο, 

νδήγεζαλ ηνπο εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ην κνληέιν ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, ην νπνίν ζεκάδεςε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 
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(Υαιθηά, 2014). χκθσλα κε ηνπο Mintzes et al. (1998, φπ. αλαθ. ζηελ Υαιθηά 

2014), ην κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ Piaget (1929,1965), 

Bruner (1960), Schwab (1962, 1970) θαη Gagné (1963).  

Βαζηθή αξρή ηνπ κνληέινπ ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο είλαη φηη ν καζεηήο 

καζαίλεη δξψληαο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, θαη κέζα απφ απηή ηε δξάζε 

θαηαθηάεη ην αθεξεκέλν ή αλαθαιχπηεη ηε γλψζε (Driver et al., 1998). Ζ κάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζθέςεο (Driver et al., 1998) θαη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο ζε ηξία επίπεδα κάζεζεο: ην νξγαλσηηθφ (ζχγθξηζε, ηαμηλφκεζε, 

θαηεγνξηνπνίεζε), ην αλαιπηηθφ (αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηάθξηζε ζρέζεσλ, 

δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ) θαη ην παξαγσγηθφ (πξφβιεςε, επαιήζεπζε, επεμήγεζε) 

(Μαηζαγγνχξαο 1997, πχξηνπ 2002). Όπσο αλαθέξνπλ νη Driver et al. (1998), ζην 

κνληέιν απηφ ε γλψζε «ζηεξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθώλ θαη ζηελ άζθεζε ζηηο 

επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, δηαθξίλεηαη γηα ηνλ πνηνηηθό ηεο ραξαθηήξα θαη όρη γηα ηελ 

πνζνηηθή ηεο δηάζηαζε». Σν κνληέιν απηφ ηνπνζεηεί ηνλ καζεηή ζην θέληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ν δάζθαινο θαηέρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ 

νξγαλσηή θαηαζηάζεσλ κάζεζεο (Driver et al., 1998). Χζηφζν, φπσο θαη ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν, έηζη θαη απηφ, αγλνεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ, 

παξνκνηάδνληαο ην κπαιφ ηνπο σο «άγξαθν ραξηί» (Driver et al., 1998). 

Με βάζε ην κνληέιν ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηε 

δηεξεχλεζε θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ψζηε κέζα 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη λα 

αλαθαιχςνπλ νη ίδηνη ηε γλψζε (Υαιθηά, 2014). Καηά ηνλ Καξηψηνγινπ (2006) ε 

δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 

α. Πξνζαλαηνιηζκόο: Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ εξσηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ην 

κάζεκα πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνζπαζεί λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζην κάζεκα πνπ ζα δηδάμεη. 

β. Γηαηύπσζε θαη έιεγρνο ππνζέζεσλ: Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα γηα 

θάπνην θαηλφκελν θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ ή ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ. ηε ζπλέρεηα, δεηά λα 

ζθεθηνχλ ηξφπνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ή ηνπο πξνηξέπεη λα 
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πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρν κέζσ θαζνδεγνχκελνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο. 

γ. Δθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο: Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε απαληψληαο ζε λέα εξσηήκαηα κε ζθνπφ λα 

ειέγμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

δ. Αμηνιόγεζε ηεο λέαο γλώζεο: Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ εξσηήζεσλ πξνζπαζεί 

λα ειέγμεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο. πλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή κεζνδνινγία. 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη πνιχ 

ελζαξξπληηθά, θπξίσο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ, 

ζπκβάιινληαο πνιιέο θνξέο ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο γηα ηα καζήκαηα ησλ ΦΔ (Καξηψηνγινπ,2006). Χζηφζν, ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπλάληεζε αξθεηέο δπζθνιίεο γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: πξψηνλ γηαηί 

ην κνληέιν δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ, αιιά 

μεθηλάεη απφ κεδεληθή βάζε, κε απνηέιεζκα ε δηδαζθαιία λα κελ πξνζπαζεί λα ηηο 

αλαζεσξήζεη θαη νη καζεηέο λα δηαηεξνχλ ηηο δηθέο ηνπο (αξρηθέο) απφςεηο, θαη 

δεχηεξνλ, δηφηη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο είλαη κηα εμαηξεηηθά 

δχζθνιε δηαδηθαζία θαζψο δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια λνεηηθά εξγαιεία θαη ηηο 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα αλαθαιχςνπλ απφ ηελ αξρή ηε γλψζε (Υαιθηά, 2014). 

Δπηπιένλ, ην εγρείξεκα ηεο ειεχζεξεο αλαθάιπςεο ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θάλεθε απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Υαιθηά, 2014). Οη 

εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα δπζθνιεχνληαη εμαηηίαο:  

 ηεο ειιηπνχο θαηάξηηζεο ηνπο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ, 

 ηεο ζεηηθηζηηθήο αληίιεςεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο, 

 ηνπ θφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζεσξνχζαλ φηη ρξεηάδεηαη ε νξγάλσζε ελφο 

αλαθαιππηηθνχ καζήκαηνο θαη 

 ηεο δπζθνιίαο ησλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο (Υαιθηά, 2014). 
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3.1.3 Σν κνληέιν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο (επνηθνδόκεζεο) 

 

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο 

δηεμήρζεζαλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980, ζε ζπλδπαζκφ κε πνξίζκαηα απφ 

άιιεο πεξηνρέο ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο, νδήγεζαλ ζε έλα λέν κνληέιν δηδαζθαιίαο, 

ην κνληέιν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο (Υαιθηά, 2014). ηε ζεσξία ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ππάξρνπλ δχν θαηεπζχλζεηο: ν αηνκηθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο 

πξφδξνκνο ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη ν J. Piaget θαη ν θνηλσληθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο 

κε πξφδξνκν ηνπ ηνλ S. Vygotsky (Υαιθηά, 2014). Καη νη δχν πξνζπάζεζαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ην άηνκν θηλνχκελνη αλάκεζα ζην 

άηνκν θαη ηελ θνηλσλία, κε ηνλ Piaget λα εζηηάδεη ζην άηνκν (ρσξίο φκσο λα 

παξαγλσξίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο θνηλσλίαο ζηε κάζεζε) θαη ηνλ Vygotsky λα 

εζηηάδεη ζηελ θνηλσλία (ρσξίο φκσο λα παξαγλσξίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ 

αηφκνπ ζηελ εζσηεξίθεπζε ηεο γλψζεο) (Scott et al., 2007, φπ. αλάθ. ζην Υαιθηά, 

2014). 

ην κνληέιν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο θπξίαξρν ξφιν θαηέρνπλ νη 

πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο είλαη απνδεθηέο ζην επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο αιιά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο νη 

νπνίεο είλαη απνδεθηέο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Υαιθηά, 2014). «Η κάζεζε 

είλαη ζπλήζσο πξντόλ ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο πνπ επέξρεηαη ζηνπο καζεηέο ιόγσ 

ηεο γλσζηηθήο ζύγθξνπζεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη» (Harlen & Elstgeest, 2005). 

Δπηπιένλ, ε γλψζε ζεσξείηαη φηη είλαη κεηαβαιιφκελε θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ ην 

θάζε άηνκν πξνζσπηθά, γηα απηφ είλαη ππνθεηκεληθή, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί 

λα κεηαδνζεί (Harlen & Elstgeest, 2005). πνπδαίν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επνηθνδφκεζεο θαηέρνπλ νη νκάδεο, θαη γηα απηφ ζην κνληέιν απηφ επηδηψθεηαη νη 

καζεηέο λα δνπιεχνπλ νκαδηθά δηαρεηξηδφκελνη αξρηθά ηηο ηδέεο ηνπο κε άηνκα ηεο 

ίδηαο θνπιηνχξαο, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα επηδηψμνπλ 

ηε κεηάβαζε απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηζηήκεο (Υαιθηά, 2014). 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη εμίζνπ απαηηεηηθφο φζν θαη θαζνξηζηηθφο ζε φιε 

ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο, θαζψο θαιείηαη λα εηζάγεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε ηεο 

λέαο γλψζεο ζην θνηλσληθφ επίπεδν ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε ε επηζηεκνληθή γλψζε λα 

κεηαηξαπεί ζε θνηλή γλψζε (Leach & Scott, 2003). ην πιαίζην απηφ ν δάζθαινο 
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πξνθαιεί θαη ζπληνλίδεη ζπδεηήζεηο, επηιέγεη κε βάζε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηα 

θαηάιιεια καζεζηαθά έξγα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή 

(Harlen & Elstgeest, 2005). Δπηπιένλ, επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο 

ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπο (Harlen & Elstgeest, 

2005). 

Οη Driver & Oldman (1986) πξνηείλνπλ  έλα κνληέιν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε πνπ πεξηιακβάλεη πέληε θάζεηο: 

α. Φάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ: Αθνξά ην μεθίλεκα ηεο δηδαζθαιίαο, ην νπνίν 

ζηνρεχεη λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο ζην κάζεκα πνπ 

πξφθεηηαη λα δηδάμεη κέζα απφ παξαηήξεζε θαηλνκέλσλ, εηθφλσλ θ.α. 

πξνζπαζψληαο λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπο. 

β. Φάζε ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεώλ: ’ απηή ηε θάζε νη καζεηέο αηνκηθά ή 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εθθξάδνπλ πξνθνξηθά ή γξαπηά ηηο ηδέεο ηνπο θαη ν 

δάζθαινο παξαηεξψληαο ηη ζθέθηνληαη νη καζεηέο, θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ζ αλάδεημε ησλ ηδεψλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Δίηε παξαηεξψληαο ηη ιέλε νη καζεηέο ή θαη θάλνληαο δηάινγν καδί 

ηνπο, είηε κέζσ πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εξσηεκαηνινγίσλ, αηνκηθψλ 

εξγαζηψλ θαη ππνζεηηθψλ πεηξακάησλ. Ο δάζθαινο αλαιακβάλεη λα 

ζπγθεληξψζεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζεη, έηζη ψζηε 

λα εμαρζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα κνληέια ησλ ηδεψλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζηελ 

επφκελε θάζε επηδηψθεηαη ε πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ, ηνπ επηζηεκνληθνχ. 

γ. Φάζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ: ηε θάζε απηή, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

εμεηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ζηφρν λα ηηο αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ, λα ηηο 

αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιεο, ή λα αλαπηχμνπλ ηδέεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρνπλ άπνςε. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο 

δηεξεχλεζεο κε ζθνπφ λα ειέγμνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αξρηθψλ ηδεψλ 

ηνπο. Αλ ηα απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ κε ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο, ηφηε έρνπκε 

επηβεβαίσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο. Γηαθνξεηηθά νη καζεηέο 

νδεγνχληαη ζε γλσζηηθή ζχγθξνπζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δάζθαινο 

θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ, 
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έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ απνηειέζκαηα πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε 

ηελ ηδέα πνπ εξεπλνχλ. θνπφο είλαη νη καζεηέο λα νδεγεζνχλ ζε αδηέμνδν 

θαη λα επέιζεη ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

δ. Φάζε εθαξκνγήο: Οη καζεηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο ηδέεο ζε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, έηζη ψζηε λα ειέγμνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα πνπ απνθηνχλ κε βάζε ηηο λέεο ηδέεο λα 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ θαηλφκελα πνπ πξηλ δελ κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ, 

θαηνρπξψλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηδεψλ. 

ε. Φάζε αλαζθόπεζεο: ηελ ηειεπηαία θάζε, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

αληηπαξαβάινπλ ηηο λέεο κε ηηο παιηέο ηδέεο ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ γλσζηηθή πνξεία ηεο αιιαγήο. Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ηε θάζε ηεο 

κεηαγλψζεο ε νπνία ζπληζηά κέζν απηνειέγρνπ. 

 

Μέζα απφ ην κνληέιν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο, αλαδείρζεθε ν 

ζεκαληηθφο ξφινο πνπ θαηέρεη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ηα 

θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο ζηε κάζεζε (Υαιθηά, 2014). Δπηπιένλ, 

παξαθηλήζεθε ε έξεπλα θαη ε θαηαγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη 

πξνηάζεθαλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάδεημε θαη αλαδφκεζε απηψλ κε βάζε ην 

επηζηεκνληθφ πξφηππν (Υαιθηά, 2014). ηα αξλεηηθά ηνπ κνληέινπ απηνχ 

ζπγθαηαιέγνληαη ν απμεκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηνπ ζε 

ζρέζε κε άιια κνληέια, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο αλάδεημεο θαη αλαδφκεζεο ησλ 

ηδεψλ ησλ καζεηψλ είλαη αξγή θαη επίπνλε, ελψ πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα 

αλαδνκεζνχλ φιεο νη ηδέεο ησλ καζεηψλ (Υαιθηά, 2014). Σέινο, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ην εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνη κε 

επηκνξθψζεηο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ε πνιηηεία (Υαιθηά, 2014). 
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3.2 Σν Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ        

Σερλνινγία ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο, πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο επηθέξνληαο αιιαγέο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. ην πιαίζην απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, επαλέξρεηαη επηηαθηηθά ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ην αίηεκα γηα «επηζηεκνληθφ 

γξακκαηηζκφ» (Καξπδάο & Κνπκαξάο, 2003). Ο φξνο «επηζηεκνληθφο 

γξακκαηηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κέξεο καο δηεζλψο γηα λα ππνδειψζεη ηελ 

αλάγθε γξακκαηηζκνχ ησλ πνιηηψλ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία (Laugksch, 2001 φπ. αλαθ. ζην Υαιθηά 2014). Ζ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρνιηθή εθδνρή ηεο 

επηζηήκεο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηεο αλάγθεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, γηα πνιίηεο 

ελεκεξσκέλνπο θαη επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνπο (Υαιθηά, 2014).  

Ο δηεζλήο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ΟΟΑ (OECD), ν νπνίνο δηεξεπλά κέζσ 

ηνπ δηαγσληζκνχ PISA ην επίπεδν ηνπ επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ 

καζεηέο απφ ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ (αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα), νξίδεη 

ηνλ επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ σο: «ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα αζρνινύληαη κε 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο θαη κε ηηο ηδέεο ηεο επηζηήκεο, σο 

ζθεπηόκελνη πνιίηεο. Έλα επηζηεκνληθά εγγξάκκαην άηνκν είλαη πξόζπκν λα εκπιαθεί 

ζε εκπεξηζηαησκέλεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, θάηη πνπ απαηηεί 

ηηο ηθαλόηεηεο λα εμεγεί θαηλόκελα κε επηζηεκνληθό ηξόπν, λα αμηνινγεί θαη λα 

ζρεδηάδεη κηα επηζηεκνληθή έξεπλα, θαη λα ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθά ηεθκήξηα γηα ηελ 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ». (OECD, 2016). 

Μέρξη πξφηηλνο, ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζεσξνχζε ηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο σο κηα δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ελλνηψλ ησλ ΦΔ (Υαιθηά, 2014) ηηο νπνίεο 

νη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ γηα λα ιχζνπλ ζηε ζπλέρεηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο ΦΔ. Οη πξνο επίηεπμε ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηίδνληαλ απνθιεηζηηθά κε ηηο 

γλψζεηο, αδηαθνξψληαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Χζηφζν, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Γηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

κε ζθνπφ λα ελνπνηεζεί ην ράζκα αλάκεζα ζηελ θαζεκεξηλή θαη ηελ επηζηεκνληθή 
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γλψζε θαη λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε ηεο επηζηήκεο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

θνηλσλία. Γηα λα ζπκβνχλ φια ηα παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλσζηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάλε θαζψο θαη λα ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

ηελ παξαπάλσ ινγηθή βαζίζηεθαλ νη ζπληάθηεο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε γηα ην Νέν ρνιείν (ρνιείν 21νπ αηψλα), νη βαζηθέο ζέζεηο θαη ε 

θηινζνθία ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζπλέρεηα φπσο απηέο δεκνζηεχηεθαλ απφ 

ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 2014 (ΗΔΠ, 2014). Σν λέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ, φπσο αλαθέξεηαη, έρεη ζρεδηαζηεί κε αθεηεξία ηελ αλάπηπμε 

κηαο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηξηψλ «πφισλ κάζεζεο», ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, 

ησλ έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (ηερλνινγηθφ, θπζηθφ, 

θνηλσληθφ). Απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο γηα ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία, ζχκθσλν κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Μειέηε Πεξηβάιινληνο Α’ έσο Γ’ 

ηάμε, Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ Δ’ θαη η’ ηάμε), κε ζηφρν ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

επηζηήκε κε ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ δελ κπνξνχλ παξά λα 

εληάζζνληαη ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιίηε, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θαλφλσλ εζηθήο θαη ζα πξνσζεί ηελ εηξήλε, θαζψο θαη 

ηε δηεζλή θαηαλφεζε. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ, ην λέν Πξφγξακκα 

δνκείηαη ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηεο ην ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο 

θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

θαηαμίσζεο θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηε δεκνθξαηηθή θαη πνιηηεηαθή 

ζπκκεηνρή.  

Ζ θαηλνηνκία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

θιηκαθψλεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα: 
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 ζηε δηθηχσζε ησλ ελλνηψλ 

 ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηθηχσλ κε ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο σο ππεξθείκελεο 

θαη ελνπνηεηηθήο, ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο  

 ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο  

 ζηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ηεο γιψζζαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ επηρεηξήκαηνο  

 ζηελ εγθφιπσζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  

 ζην άλνηγκα ηεο επηζηήκεο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ  

 ζηελ θαιιηέξγεηα ζηνηρείσλ απφ ηε θχζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο 

Σερλνινγίαο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε ηθαλφηεηεο γηα ην ζχγρξνλν 

πνιίηε.  

 

Μέζσ ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, επηδηψθεηαη ε ζηαδηαθή ελζσκάησζε 

ηεο επηζηήκεο ζηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε θαη θνπιηνχξα ησλ καζεηψλ. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, πξνσζείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη ε αιιειεπίδξαζε, ηφζν ησλ 

καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην εθάζηνηε αληηθείκελν – ζηφρν. 

Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζηηο ΦΔ κέζα 

απφ ηελ έξεπλα, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δξάζε. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ν θξηηηθφο δηάινγνο, ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε ηφζν κε λνεηηθά φζν θαη κε ρεηξαπηηθά εξγαιεία (ζεσξίεο, γισζζηθνί 

θψδηθεο θαη πεηξακαηηθφ πιηθφ), ζπγθξνηνχληαη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο ζηελ ηάμε, 

ππάξρεη ζπλδηακφξθσζε θαλφλσλ θαη αληαιιαγή ξφισλ θαη επζπλψλ αλάκεζα ηνπο.  

πλνιηθά, νη ζπληάθηεο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ επηδηψθνπλ κηα 

καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ε 

νπνία ζα έρεη ζεκαζία γηα ηνπο καζεηέο θαη ζα είλαη σθέιηκε γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία δνπλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ είλαη ζεκαληηθφ 

νη εθπαηδεπηηθνί λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζε θάζε δηδαζθαιία αλαγλσξίδνληαο ην 

έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδνπλ φζεο είλαη αγθηζηξσκέλεο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηηο «minds on» θαη «hands on» πξνζεγγίζεηο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

θηινδνμεί λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρεδίαζε 
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απνηειεζκαηηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ελεξγψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα 

ηηο ΦΔ, θαη φρη απιψο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 

 

3.3 Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ 

 

Ζ εηζαγσγή δηαθφξσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαηλφκελν 

πνιιψλ δεθαεηηψλ θαη απνθηά επξεία έθηαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ: 

ΣΠΔ έρνπλ εμειηρζεί ξαγδαία θαη απνηεινχλ έλα απφ ηα πην βαζηθά ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο. Με ηνλ φξν ΣΠΔ ραξαθηεξίδνληαη νη ηερλνινγίεο 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηάδνζε δηαθφξσλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο (ζχκβνια, εηθφλεο, ήρνη, βίληεν) θαζψο θαη ηα κέζα ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ απηά ηα κελχκαηα (Κφκεο, 2004).  

Οη ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Κφκεο, 2004).  Ζ  εηζαγσγή θαη ε έληαμε 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζπλδεδεκέλε, ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ 

θαη ησλ ινγηζκηθψλ φζν θαη κε ηελ εμέιημε ησλ δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Έηζη, ινηπφλ, ε ρξήζε ηνπο 

είλαη ζπκκνξθσκέλε θάζε θνξά σο πξνο ηηο αξρέο κηαο νξηζκέλεο ζεσξίαο κάζεζεο, 

είηε απηή είλαη παξαδνζηαθή (π.ρ. ζπκπεξηθνξηζκφο), είηε ζχγρξνλε (π.ρ. κηα 

γλσζηηθή ζεσξία φπσο ν επνηθνδνκεηηζκφο) (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011). 

Χζηφζν, νη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ησλ ΣΠΔ, φπσο είλαη ε επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ λνείηαη λα ζπλδπάδνληαη κε παξαδνζηαθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη 

πξαθηηθέο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011). Οη ςεθηαθέο απηέο ηερλνινγίεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο αλαδεηθλχνληαο ηα νθέιε ηνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο.  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε, ζρεδφλ ζε φιν ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ηδηαίηεξα, νη ηερλνινγίεο απηέο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο, πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά 
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πιενλεθηήκαηα θαη πνιιέο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζηηο ΦΔ 

δεκηνπξγψληαο λέα εκπινπηηζκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ρξήζε ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη (ΤπΔΠΘ, 2008): 

 ζηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ θφζκσλ, 

 ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε, 

 ζηε δεκηνπξγία απζεληηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ, 

 ζηελ νπηηθνπνηήζε ησλ ελλνηψλ, 

 ζηε δηεχξπλζε ηεο πεηξαµαηηθήο εξγαζίαο, 

 ζην ρεηξηζµφ θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 

 ζηελ νιηζηηθή µειέηε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζεσξηψλ, 

 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, 

 ζηε δηαζχλδεζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

 ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε κνληέισλ.  

 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βξνπλ 

εθαξκνγή ζην πιαίζην δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Χζηφζν, 

ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο 

νπνίεο πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή κάζεζε, ε επνηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 

ζεσξηψλ ησλ ΦΔ, ν πεηξακαηηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ (ΤπΔΠΘ, 

2008). Δπηπξφζζεηα, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνξεηφηεηαο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο παληαρνχ παξνχζαο κάζεζεο, δειαδή ηεο 

κάζεζεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή, ράξε ζηε ρξήζε ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ΦΔ νη εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ πινπνηνχληαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Ζ επαπμεκέλε ηερλνινγία είλαη κηα  

ηερλνινγία δηαδξαζηηθή, ε νπνία ζπλδπάδεη εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα   

(Carmigniani & Furht,  2011) θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο. Ζ ρξήζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα πεηχρνπλ κηα θαιχηεξε  θαηαλφεζε  ηεο  ρσξηθήο  

αιιεινζπζρέηηζεο πνιχπινθσλ θαη αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (Cheng & Tsai, 2013), ελψ 

ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα βηψζνπλ θαηλφκελα, πνπ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζνχλ 
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ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Klopfer & Squire, 2008). Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ εθαξκνγή 

ηεο ζε απηή (Jerry  & Aaron, 2010).  
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2
ν
 Μέξνο Δξεπλεηηθό Πιαίζην 

 

 
 

Κεθάιαην 4 : ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

4.1   Δηζαγσγή – Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Κεληξηθή ηδέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνηειεί ν εκπινπηηζκφο ελφο ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο, γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  Οη ΦΔ επηιέρζεθαλ σο αληηθείκελν, 

ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηε δηδαζθαιία 

απηψλ, νη ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, φπσο 

απνδείρζεθε κέζα απφ ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηαζηεί κηα 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην πψο έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη έλα 

ήδε ππάξρνλ ζρέδην δηδαζθαιίαο, εκπινπηίδνληάο ην κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Θα παξνπζηαζηνχλ βήκα βήκα φια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ αθνινπζήζεθε, απφ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο κέρξη θαη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δπηπιένλ, ζα αλαιπζνχλ ηα εξγαιεία θαη νη 

εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ ζα γίλεη θαη αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζεη ε ελ ιφγσ εθαξκνγή λα 

δψζεη απάληεζε είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Πψο ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο; 

2. Ση πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο; 
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3. Πφηε ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ έρεη θάπνηα 

πξνζηηζέκελε δηδαθηηθή αμία θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο; 

4. Ση δεηήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε ελφο/κηαο εθπαηδεπηηθνχ λα 

ελζσκαηψζεη ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο 

γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο; 

 

4.2   Μεζνδνινγία 

 

Με γλψκνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο, απνθαζίζηεθε πσο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ δχν 

ζρέδηα δηδαζθαιίαο. Σν έλα θέξεη ηνλ ηίηιν «Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο» θαη 

απνηειεί έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζπκβαηηθά κέζα, ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε θάπνηαο ηερλνινγίαο, θαη ην άιιν θέξεη ηνλ 

ηίηιν «Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο» θαη απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ Αξρηθνχ 

ρεδίνπ κε ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ηεο ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

Σν πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ήηαλ ε επηινγή ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο, απφ ην πεδίν ησλ ΦΔ, πνπ ζα θαιχςνπλ ηα ζρέδηα δηδαζθαιίαο 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ειηθίαο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν ζα απεπζχλνληαη. 

Έπεηηα απφ κηα εθηελή αλαδήηεζε, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν 

αλαθνξάο, ην ζρέδην δηδαζθαιίαο γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή, πνπ ζπληάρζεθε απφ 

εκέλα θαη ηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηξηψλ κνπ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηνπ πξνπηπρηαθνχ καο 

πηπρίνπ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο κνπ, Πνιίηνπ Μαξηάλζε, ηψλα Μαξία, πκεσλίδνπ Μάξζα θαη σηεξίνπ 

Ηθηγέλεηα έρνπλ δειψζεη εγγξάθσο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο, πνπ ζπληάμακε θαη πινπνηήζακε καδί σο κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

(βι. Παξάξηεκα 7).  

Σν ελ ιφγσ ζρέδην (ζην εμήο Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο) επηιέρζεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αξρηθά δηφηη ε ζεκαηηθή ηνπ, ζηνκαηηθή πγηεηλή, απνηειεί 

αληηθείκελν, πνπ απαληάηαη ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 
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επνκέλσο, είλαη ζπκβαηή κε ηηο ΦΔ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη εθηφο απφ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ είρα ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρσ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ, γλσξίδσ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο, 

πνπ παξνπζηάδεη ηφζν ε ζχληαμε φζν θαη ε εθαξκνγή ηνπ θαη, άξα, κπνξψ λα ιάβσ 

ηα ζηνηρεία απηά ππφςε κνπ, θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ. 

Σν Αξρηθφ ρέδην δηδαζθαιίαο έρεη σο ζεκαηηθή ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, απεπζχλεηαη ζε παηδηά Α’ Γεκνηηθνύ θαη πινπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Σν ζέκα ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο 

θαη ησλ δνληηψλ ππάγεηαη ζην αληηθείκελν ησλ ΦΔ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, θαη 

ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζπλαληάηαη ζηελ Δ’ ηάμε, ζηελ 

ελφηεηα 4 κε ηίηιν «Πεπηηθφ χζηεκα». Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο δψλεο ε 

επηινγή ζεκάησλ γίλεηαη απφ φιν ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο εθάζηνηε ηάμεο. Έηζη, ην ζέκα απηφ 

επηιέρζεθε κε βάζε ηελ ειηθία, ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, είρε σο 

γεληθφηεξν ζθνπφ λα δξαζηεξηνπνηήζεη, λα ελεκεξψζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

πξνιεπηηθά σο πξνο ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή ησλ παηδηψλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ραξαθηήξσλ, πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία σο ππέξηαην αγαζφ. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε επηινγή ηνπ Αξρηθνχ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο, 

κειεηήζεθαλ νη ζηφρνη  θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ, νθηψ 

ζην ζχλνιν ηνπο. Γηαπηζηψζεθε φηη ην ζρέδην βαζίδεηαη θπξίσο ζην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν κεηαθνξάο ηεο γλψζεο απφ ηνλ δάζθαιν ζην καζεηή, ελψ επηδηψθεηαη θαη ν 

δηάινγνο κεηαμχ ηνπο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε απιά κέζα θαη 

δελ αμηνπνηνχλ θαζφινπ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαδίδεηαη απφ ηνλ/ηελ δάζθαιν/α ζηα παηδηά, ρσξίο λα ππάξρεη 

θάπνηα άιιε πεγή πιεξνθφξεζεο. Σέινο, νη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη αηνκηθά κε 

εμαίξεζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο, γηα ην Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο, 

απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζή ηνπ θαη ε ελζσκάησζε ζε απηφ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ζηφρν λα κειεηεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε. ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο (ζην 

εμήο Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο), έγηλε κηα πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη 
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ηα κεηνλεθηήκαηα, πνπ απηή θέξεη κε βάζε φζα κειεηήζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, ην λέν ζρέδην επηιέρζεθε λα βαζηζηεί ζην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν 

κάζεζεο, ην νπνίν επηθξαηεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, έλαληη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ, ζην νπνίν βαζηδφηαλ, θπξίσο, ην Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο. Με 

βάζε ην κνληέιν απηφ, φπσο αλαιχζεθε ζην ππνθεθάιαην 3.1.3, δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη επηδηψθεηαη ε δηαρείξηζε ηνπο, αξρηθά ζην 

πιαίζην ησλ νκάδσλ ζπλνκειίθσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ, 

γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηζηήκεο. Ο δάζθαινο θαηέρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη θαζνδεγεηή, ν νπνίνο 

πξνθαιεί θαη ζπληνλίδεη ζπδεηήζεηο, επηιέγεη κε βάζε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηα 

θαηάιιεια καζεζηαθά έξγα, πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή. Σν 

επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη 5 θάζεηο (α. Φάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, β. 

Φάζε ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ, γ. Φάζε αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ, δ. Φάζε εθαξκνγήο, 

ε. Φάζε αλαζθφπεζεο), νη νπνίεο επηδηψρζεθε λα ηεξεζνχλ θαηά ησλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Παξάιιεια, ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζην ζρέδην δηδαζθαιίαο βνήζεζε, ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεδηάζηεθαλ λα 

έρνπλ γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο θηλεηήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο, φπσο απηέο 

αλαιχζεθαλ ζηα ππνθεθάιαηα 2.1 θαη 2.2. ην Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο 

επηδηψρζεθε ν καζεηήο λα ηνπνζεηεζεί ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

θαη λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, κέζα απφ 

ηελ πεξηήγεζε ζηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, ην λέν ζρέδην ζρεδηάζηεθε κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο αξρέο ηνπ λένπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ην Νέν ρνιείν (ρνιείν 21νπ αηψλα), φπσο απηέο 

αλαιχζεθαλ ζην ππνθεθάιαην 3.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεδηάζηεθαλ, ζηνρεχνπλ ζηελ ζπλεξγαζία ησλ ΦΔ κε ηελ 

ηερλνινγία, ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο ζπγθξνηψληαο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο (ζπλδηακφξθσζε θαλφλσλ, αληαιιαγή ξφισλ, επζπλψλ), αιιά 

θαη κε άιιεο θνηλφηεηεο, φπσο είλαη νη επηζηήκνλεο, ζηελ πινπνίεζε απιψλ 
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δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

κάζεζεο ζην πξίζκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Αθνχ θαζνξίζηεθαλ φια ηα ζεκεία θιεηδηά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζρεδίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο έξεπλα, έηζη ψζηε λα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ. Οη επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, θαη γηα ην ιφγν απηφ θάζε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζηα κέζα, πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζε ηνπ, επηιέγνληαο εθείλα, πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζε 

θάζε πεξίπησζε. ην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, φια ηα εξγαιεία θαη νη αλνηρηέο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ επθνιία ζηελ 

πξφζβαζε ζε απηά, θαζψο θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο. ην ππνθεθάιαην 4.4 

γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε εξγαιείνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, παξέρνληαο νδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλαγλψζηε, γηα ην πψο 

κπνξεί λα πινπνηήζεη θαη ν ίδηνο έλαλ παξφκνην ζρεδηαζκφ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην βαζηθφ εξγαιείν ζρεδίαζεο επαπμεκέλνπ πεξηερνκέλνπ, 

απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεχζεξε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Blippar. Σν 

πξφγξακκα απηφ επηιέρζεθε αλάκεζα ζε άιια, θαζψο αθφκε θαη ζηελ απιή ειεχζεξε 

ηνπ έθδνζε, παξέρεη έλα πιήζνο δπλαηνηήησλ πξνο ην ρξήζηε, φπσο απηέο 

αλαιχνληαη ην ππνθεθάιαην 4.4, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο πνιχ θηιηθφ θαη 

εχρξεζην, πνπ δελ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Σν Blippar, κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί εχθνια ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κηαο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πξνζθέξνληαο πξννπηηθέο γηα απνηειεζκαηηθή, επράξηζηε θαη αιιειεπηδξαζηηθή 

κάζεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη ζε πξνεπηιεγκέλεο εηθφλεο αλάινγα κε ην καζεζηαθφ πεδίν κέζσ ηεο 

αλαγλψξηζεο θαζνδεγεηηθψλ δεηθηψλ (marker-based AR).  
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4.3   ρεδηαζκόο 

 

4.3.1 Μαζεζηαθνί ηόρνη ησλ ρεδίσλ Γηδαζθαιίαο 

 

ηελ ππνελφηεηα απηή ζα θαηαγξαθνχλ φινη νη καζεζηαθνί ζηφρνη (γλσζηηθνί, 

ζπλαηζζεκαηηθνί, ςπρνθηλεηηθνί), ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ ηφζν ην 

Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο φζν θαη ην Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο, πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. Οη ζηφρνη, πνπ θαηαγξάθνληαη κε θαλνληθή γξαθή, 

αθνξνχλ θαη ηα δχν ζρέδηα δηδαζθαιίαο, φζνη είλαη κε έληνλε γξαθή αθνξνχλ ην 

Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο κφλν, ελψ φζνη έρνπλ ππνγξάκκηζε ζρεηίδνληαη 

κφλν κε ην Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο. 

 

Μαζεζηαθνί ηόρνη 

Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα 

δηδαζθαιία, επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο: 

 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ηα κηθξφβηα δνπλ ζηα δφληηα, παξφιν πνπ δελ ηα 

βιέπνπκε. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κηθξφβηα θαηαζηξέθνπλ ηα 

δφληηα. 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηνπ βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. 

 Να ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζθξαγίζκαηνο θαη ηεο 

εμαγσγήο ελφο δνληηνχ. 

 Να δηαπηζηψζνπλ ηελ αλάγθε θαη ηε ζεκαζία ηνπ νδνληηάηξνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ θξνληίδα ησλ δνληηψλ. 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ησλ νδνληηάηξσλ θαη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ζπδήηεζε κε έλαλ νδνληίαηξν ζρεηηθά κε ηε 

ζηνκαηηθή πγηεηλή. 

 Να γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ ελόο νδνληηαηξείνπ κέζα από ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζύλδεζεο κέζσ βίληεν κε έλαλ νδνληίαηξν. 

 Να ζπκθηιησζνύλ κε ηελ επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν μεπεξλώληαο ηπρόλ 

θνβία. 
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 Να εμαζθεζνύλ ζηελ «αλάγλσζε» ηεο εηθόλαο ελόο παξακπζηνύ θαη λα 

επσθειεζνύλ από ηνλ εκπινπηηζκό ηεο κε ηα ζηνηρεία επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. 

 Να εληζρχζνπλ ηνλ θξηηηθφ εγγξακκαηηζκφ ηνπο. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηε γισζζηθή έθθξαζε, λα δηεπξχλνπλ ην 

ιεμηιφγην θαη λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία. 

 Να κπνξνχλ λα νλνκάδνπλ ην πιήζνο ησλ παηδηθψλ δνληηψλ.  

 Να κπνξνύλ λα νλνκάδνπλ ην πιήζνο ησλ δνληηώλ ελόο ελήιηθα. 

 Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο δνληηψλ αλάινγα κε ην 

ζρήκα ηνπο (θνπηήξεο, θπλφδνληεο, πξνγφκθηνη, γνκθίνη) θαη ηηο ηδηφηεηέο 

ηνπο.  

 Να κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ δνληηώλ γηα ηνλ άλζξσπν. 

 Να κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ, ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, γηα λα 

εληνπίζνπλ ηηο επαπμεκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ βξίζθνληαη ζε έλα θύιιν 

εξγαζίαο, κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο 

Blippar. 

 Να δηαπηζηώζνπλ ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν πέθηνπλ ηα παηδηθά δόληηα. 

 Να κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, κνηξάδνληαο 

ξόινπο, γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηαζθεπήο. 

 Να παξαηεξήζνπλ ηελ αλαηνκία ελόο δνληηνύ εληνπίδνληαο ηα βαζηθά ηνπ 

κέξε (αδακαληίλε, νδνληίλε, πνιθόο, αγγεία, νύιν, νζηό) 

 Να κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ζσζηνχ 

βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηψλ. 

 Να κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο θαη 

ηνπ νδνληηθνχ λήκαηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο βνπξηζίζκαηνο 

ησλ δνληηψλ. 

 Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ νδνληηθνύ λήκαηνο. 

 Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ ζηνκαηηθνύ 

δηαιύκαηνο. 

 Να κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο animation κηαο εθαξκνγήο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο, γηα ην ζσζηό πιύζηκν ησλ δνληηώλ.  
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 Να κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο παηδηθήο 

νδνληνζηνηρίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζσζηά πιηθά γηα ηελ απφδνζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δνληηψλ. 

 Να εμαζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο φπσο ν ρεηξηζκφο πιηθψλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία θαηαζθεπήο. 

 Να κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε κηα πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία. 

 Να  κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη λα νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 Να κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο γηα ηελ δηαηύπσζε 

θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

 Να κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ βεκάησλ ελόο θύιινπ εξγαζίαο. 

 Να δηαπηζηψζνπλ πσο ην μχδη είλαη νμχ, αθαηξεί ην αζβέζηην απφ ην ηζφθιη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα νμέα ζην ζηφκα επηηίζεληαη ζηα δφληηα. 

 Να δηαπηζηψζνπλ πσο ηα θαγεηά θαη ηα πγξά δηαβξψλνπλ ην ρξψκα ησλ 

δνληηψλ γηα απηφ ζα πξέπεη λα πιέλνπκε ηαθηηθά ηα δφληηα καο.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ρξεηαδφκαζηε θζφξην θαη ζηνκαηηθφ δηάιπκα 

θαζεκεξηλά γηα λα έρνπκε γεξά δφληηα. 

 Να κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έκαζαλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

κηαο πιεξνθνξηαθήο αθίζαο κε ζέκα ην ζσζηφ ηξφπν βνπξηζίζκαηνο ησλ 

δνληηψλ. 

 Να κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο 

αθίζαο. 

 Να πιεξνθνξεζνύλ γηα ηηο ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαιό θαη ηηο ηξνθέο πνπ 

θάλνπλ θαθό ζηα δόληηα νλνκάδνληαο ηεο κε βάζε θάπνηεο εηθόλεο.  

 Να κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαιφ ζηα δφληηα απφ ηηο 

ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαθφ ζηα δφληηα. 

 Να κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ελφο παηρληδηνχ ηεξψληαο ηνπο 

θαλφλεο ηνπ. 

 Να αλαπηχμνπλ ηνλ έιεγρν ησλ αληαλαθιαζηηθψλ θηλήζεσλ ηνπο κέζα απφ  

ηελ δηαδηθαζία ελφο παηρληδηνχ. 

 Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηελ έλλνηα ηνπ θχθινπ κέζα απφ έλα παηρλίδη. 
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 Να εμαζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, φπσο ν ρεηξηζκφο πιηθψλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θνιάδ. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο 

κε δηάθνξεο εθαξκνγέο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε ηερλνινγία πέξα από δηαζθέδαζε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη θαη ρξήζηκεο γλώζεηο. 

 

 

4.3.2 Αξρηθό ρέδην Γηδαζθαιίαο 

 

1
ε
 Γηδαθηηθή Ώξα 

 

1
ε
  Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζηελ νπζία δξαζηεξηφηεηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ζεκαηηθή ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή ν/ε δάζθαινο/α αλαιακβάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 

παξακπζηνχ, κε ηίηιν «νθνιάθεο θαη Εαραξνχια Σξππνδφληε», ηεο 

Russelmann Anna απφ ηηο εθδφζεηο Αηψξα, κε ζηφρν λα εηζάγεη ηα παηδηά 

ζην ζέκα ηεο πγηεηλήο ησλ δνληηψλ, εκπιέθνληαο ηα ελεξγά ζηελ εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο. 

Σν παξακχζη κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ηνλ/ηελ δάζθαιν/α ζηελ «γσλία 

αλάγλσζεο παξακπζηψλ» πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, 

ν/ε δάζθαινο/α κπνξεί λα εκπιέμεη ηα παηδηά ζηελ ηζηνξία: κέζσ εξσηήζεσλ, πνπ 

ζέηεη, θέξλνληαο δηαθνξεηηθά θείκελα ζε αληηπαξάζεζε, πξνηείλνληαο δηαθνξεηηθέο 

θαηαιήμεηο ηεο ηζηνξίαο, δεκηνπξγψληαο παξεκβνιέο θαη πξνζζήθεο ζηελ ηζηνξία,  

εηζάγνληαο παηρλίδηα ξφισλ θ.α. Δλψ, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζα αθνινπζήζεη 

ζπδήηεζε πάλσ ζηα ζέκαηα ηνπ βηβιίνπ. 

Δπηπιένλ, ν/ε δάζθαινο/α κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηνπο δχν ήξσεο ηνπ 

βηβιίνπ, ηνλ νθνιάθε θαη ηε Εαραξνχια, ζε ραξηφλη γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλάγλσζεο, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, κε ζθνπφ λα 

Δηθόλα 4.1  Δμψθπιιν  

Βηβιίνπ νθνιάθεο θαη 

Εαραξνχια 

Σξππνδφληε 
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βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, εκπιέθνληαο θάζε θνξά ην παηδί ζην νπνίν 

δίλεηαη ν ράξηηλνο ήξσαο. 

 

2
ε
 Γηδαθηηθή Ώξα 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα ζα αθηεξσζεί ζην παηδηθφ ζηφκα θαη ηα 

παηδηθά δφληηα. Αξρηθά, ν/ε δάζθαινο/α ζα θξνληίζεη λα έρεη θηηάμεη 

κία θαηαζθεπή – κνληέιν ζηφκαηνο, παξφκνηα κε απηή πνπ θαίλεηαη 

ζηελ δηπιαλή εηθφλα (βι. Δηθφλα 4.2). Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

θαηαζθεπήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά, φπσο ην θάησ κέξνο 

πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ, γηα λα πξνζνκνηάζνπλ ηα δφληηα, θαη ραξηφληα 

γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ ζηφκαηνο θαη ηε γιψζζα. Με βάζε ηελ 

θαηαζθεπή, ν/ε δάζθαινο/α ζα κηιήζεη ζηα παηδηά γηα ην πιήζνο, ην ζρήκα θαη ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ παηδηθψλ δνληηψλ, ρσξίο, σζηφζν, λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα 

εμεηδηθεπκέλε νλνκαζία.  

Καηφπηλ, κε ηελ βνήζεηα κνληέινπ ν/ε δάζθαινο/α ζα κηιήζεη θαη ζα δείμεη ζηα 

παηδηά ηνλ ηξφπν γηα λα βνπξηζίδνπκε ζσζηά ηα δφληηα καο (έρνληαο θαηαζθεπάζεη 

κηα νδνληφβνπξηζα αλάινγνπ κεγέζνπο κε ην κνληέιν καο) θαη ηε ρξήζε ηνπ 

νδνληηθνχ λήκαηνο, θαζψο ζα θάλεη ιφγν θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηνκαηηθνχ 

δηαιχκαηνο. 

 

3ε Γξαζηεξηόηεηα 

 

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ζα θιεζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ αηνκηθά 

έλα απινπζηεπκέλν κνληέιν. Ζ θαηαζθεπή κπνξεί γίλεη κε απιά 

πιηθά, πνπ ζα θέξνπλ νη καζεηέο απφ ην ζπίηη ηνπο, κε ζθνπφ λα 

θηηάμνπλ έλα κνληέιν ηεο παηδηθήο νδνληνζηνηρίαο (βι. Δηθφλα 4.3). 

πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιαζηειίλε, ζε ξνδ 

Δηθόλα 4.2  Καηαζθεπή – 

κνληέιν ζηφκαηνο 

Δηθόλα 4.3  Μνληέιν 

νδνληνζηνηρίαο 
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απφρξσζε, γηα λα απνδψζνπλ ηα νχια , ζηξαγάιηα γηα ηα πιαηηά δφληηα (πξνγφκθηνη, 

γνκθίνη) θαη κηθξά θαζφιηα γηα ηα ζηελά θαη θνθηεξά δφληηα (θνπηήξεο, θπλφδνληεο). 

 

4ε Γξαζηεξηόηεηα 

 

Σειεηψλνληαο απηή ηε δηδαθηηθή ψξα, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημή ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

βνπξηζίζκαηνο θαη ηεο απνκάθξπλζεο νπζηψλ, φπσο ηα νμέα πνπ βιάπηνπλ ηα 

δφληηα, ν/ε δάζθαινο/α ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ ηάμε έλα πείξακα, ην νπνίν ζα 

εμειηρζεί ζε δχν ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο απηήο ηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο θαη ην δεχηεξν ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα. 

Σν πείξακα έρεη σο εμήο: ν/ε δάζθαινο/α ζα ηνπνζεηήζεη έλα απγφ ζ’ έλα 

πνηήξη θαη ζα ην ζθεπάζεη κε μχδη, έλα δεχηεξν απγφ ζε έλα άιιν πνηήξη κε  

αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφθα θαη έλα ηξίην ζε έλα πνηήξη κε ζηνκαηηθφ δηάιπκα. ηε 

ζπλέρεηα, ζα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ ππνζέζεηο, γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζην 

θάζε απγφ κεηά απφ κηα κέξα. Σα απγά ζα παξακείλνπλ ζηελ ηάμε γηα κηα νιφθιεξε 

κέξα, κέρξη ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα. 

 

3
ε
 Γηδαθηηθή Ώξα 

 

5
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο, πνπ 

μεθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα. Ο/Ζ δάζθαινο/α ζα βγάιεη ην θάζε απγφ 

απφ ην δηάιπκα, ζην νπνίν βπζίζηεθε, κε ζθνπφ λα παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά πσο ην 

ζηνκαηηθφ δηάιπκα βνήζεζε ζην λα δηαηεξεζεί αλαιινίσην ην ηζφθιη ηνπ απγνχ, ην 

αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια δεκηνχξγεζε θαθέ ιεθέδεο επάλσ ζην ηζφθιη ηνπ απγνχ, 

ελψ ην μχδη θαηέζηξεςε ην ηζφθιη ηνπ απγνχ, κεηαηξέπνληαο ην απφ ζθιεξφ ζε 

ειαζηηθφ κε απνηέιεζκα ην απγφ λα κνηάδεη κε ειαζηηθφ κπαιάθη. 

ηε ζπλέρεηα, ν/α δάζθαινο/α ζα θάλεη ζπδήηεζε κε ηα παηδηά λα ειέγμνπλ αλ 

νη παξαηεξήζεηο ηνπο ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνζέζεηο, πνπ είραλ θάλεη αξρηθά θαη λα 

θαηαιήμνπλ απφ θνηλνχ ζην εμήο ζπκπέξαζκα: 
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Σν μχδη είλαη νμχ, αθαηξεί ην αζβέζηην απφ ην ηζφθιη κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ ηα 

νμέα ζην ζηφκα επηηίζεληαη ζηα δφληηα. Δπηπιένλ, ηα θαγεηά θαη ηα πγξά δηαβξψλνπλ 

ην ρξψκα ησλ δνληηψλ, γηα απηφ ζα πξέπεη λα πιέλνπκε ηαθηηθά ηα δφληηα καο. 

Αθφκε, ρξεηαδφκαζηε θζφξην θαη ζηνκαηηθφ δηάιπκα θαζεκεξηλά γηα λα έρνπκε γεξά 

δφληηα. 

 

6
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθήο ψξαο, ν/ε δάζθαινο/α ζα δεηήζεη 

απφ θάπνηα παηδηά λα παξνπζηάζνπλ μαλά ηνλ ζσζηφ ηξφπν βνπξηζίζκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κεγάιν ράξηηλν κνληέιν. Έπεηηα, ηα παηδηά ζα εξγαζηνχλ ζε 

νκάδεο γηα λα θηηάμνπλ κηα αθίζα κε ηα βήκαηα ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ βνπξηζίζκαηνο. 

Σέινο, ν/ε δάζθαινο/α ζα θξνληίζεη λα έρεη εηνηκάζεη γηα θάζε παηδί, κηα ρεηξνηερλία 

– δνληάθη, πνπ ζα αλαγξάθεη ηνπο θαλφλεο γηα ην ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ. 

 

4ε Γηδαθηηθή Ώξα 

 

7
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ ηέηαξηε, θαη ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα, είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ζχλδεζε ηεο 

ζηνκαηηθήο πγηεηλήο κε ηελ δηαηξνθή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ηξνθέο, πνπ θάλνπλ 

θαιφ θαη ηηο ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαθφ ζηα δφληηα. 

Πάλσ ζην ζέκα απηφ, ν/ε δάζθαινο/α  ζα παίμεη έλα παηρλίδη κε ην ζχλνιν ησλ 

παηδηψλ ζηελ ηάμε. Γηα ην παηρλίδη απηφ, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ 

θχθιν θαη ν/ε δάζθαινο/α θξαηψληαο κηα κπάια ζα ιέεη έλα ηξφθηκν θαη κεηά ζα 

πεηά ηε κπάια ζε θάπνην παηδί. Αλ ην ηξφθηκν είλαη πγηεηλφ θαη θάλεη θαιφ ζηα 

δφληηα, ην παηδί κπνξεί λα πηάζεη ηε κπάια. Αλ δελ είλαη πγηεηλφ, θαη θάλεη θαθφ ζηα 

δφληηα, δελ πξέπεη λα ηελ πηάζεη . Αλ ηελ πηάζεη , βγαίλεη απ’ ηνλ θχθιν θαη πεγαίλεη 

ζην γηαηξφ κε πφλν ζην δφληη. Γηα ηνλ/ηελ ληθεηή/ηξηα ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα 

ππάξμεη θάπνηα επηβξάβεπζε. 
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8
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, 

πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηαζθεπήο – θνιάδ (βι. 

Δηθφλα 4.4), ζηελ νπνία θάζε παηδί ζα έρεη απφ έλα ράξηηλν 

δνληάθη, είηε ραξνχκελν, είηε ιππεκέλν, θαη κε βάζε 

δηάθνξεο ηξνθέο πγηεηλέο θαη κε, πνπ ζα ππάξρνπλ ζε 

εηθφλεο απφ πεξηνδηθά (πνπ ζα έρεη θέξεη ν/ε δάζθαινο/α), 

ζα θνιιάλε πάλσ ζην δνληάθη. πνπ έρνπλ ηηο ηξνθέο πνπ 

ηνπ ηαηξηάδνπλ (ραξνχκελν – πγηεηλέο, ιππεκέλν – κε 

πγηεηλέο). 

 

 

4.3.3 Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο 

 

 

1
ε
 Γηδαθηηθή Ώξα 

 

1
ε
  Γξαζηεξηόηεηα  

 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί νπζηαζηηθά δξαζηεξηόηεηα 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ ζεκαηηθή ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηή, ν/ε δάζθαινο/α αλαιακβάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ κε ηίηιν 

«νθνιάθεο θαη Εαραξνχια  Σξππνδφληε», κε ζηφρν λα εηζάγεη ηα παηδηά ζην ζέκα 

ηεο πγηεηλήο ησλ δνληηψλ εκπιέθνληάο ηα ελεξγά ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αμηφινγν παηδαγσγηθφ εξγαιείν 

ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ κε 

έλαλ επράξηζην θαη ειθπζηηθφ ηξφπν. Όηαλ ε αλάγλσζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζηελ ηζηνξία, ηφηε ηα παηδηά θαζίζηαληαη ελεξγνί θνξείο 

ηεο κάζεζεο, απνθηνχλ επράξηζηε δηάζεζε θαη πηνζεηνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα 

νηηδήπνηε λέν θαη δεκηνπξγηθφ ηνπο παξνπζηάδεηαη. 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξακχζη έρεη ζηφρν λα θηλεηνπνηήζεη ηα παηδηά, ψζηε λα 

θξνληίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ δνληηψλ ηνπο. Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Δηθόλα 4.4  Κνιάδ δφληηα θαη ηξνθέο 
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νθνιάθε θαη ηεο Εαραξνχιαο, δχν κηθξνβίσλ, πνπ δνπλ ζηα δφληηα ελφο αγνξηνχ 

καδί κε άιια κηθξφβηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζηεί κε ρηνπκνξηζηηθφ χθνο 

ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ηα κηθξφβηα δνπλ ζηα δφληηα, ζθάβνληαο θαη θηηάρλνληαο ηα 

ζπίηηα ηνπο κέζα ζε απηά. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία 

θαηαιαβαίλνπκε φηη έλα δφληη έρεη ραιάζεη, νη ελέξγεηεο, πνπ θάλεη ν νδνληίαηξνο γηα 

λα ην ζψζεη (ζθξάγηζκα), θαζψο θαη ηη ζπκβαίλεη, φηαλ απηφ θαηαζηξαθεί εληειψο 

θαη δελ κπνξεί λα ζσζεί (εμαγσγή). Αθφκε, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ βνπξηζίζκαηνο 

κέζα απφ ηηο «Λεπθέο ηξαηηέο ηεο Οδνληφπαζηαο», πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

θαη εμαθαλίδνπλ ηα κηθξφβηα! Ζ ηζηνξία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ρηνπκνξηζηηθή 

απεηθφληζε ηνπ νθνιάθε θαη ηεο Εαραξνχιαο λα θάλνπλ ειηνζεξαπεία ζε κηα 

παξαιία, χζηεξα απφ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ απνρέηεπζε. 

ην αξρηθφ ζρέδην δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απφ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, πξνηείλεηαη ν/ε δάζθαινο/α λα δηεγεζεί ην παξακχζη ζηα 

παηδηά θαη, παξάιιεια, λα πξνζπαζεί λα ηα εκπιέμεη ζηελ δηαδηθαζία: κέζσ 

εξσηήζεσλ, πνπ ζέηεη, θέξλνληαο δηαθνξεηηθά θείκελα ζε αληηπαξάζεζε, 

πξνηείλνληαο δηαθνξεηηθέο θαηαιήμεηο ηεο ηζηνξίαο, δεκηνπξγψληαο παξεκβνιέο θαη 

πξνζζήθεο ζηελ ηζηνξία, εηζάγνληαο παηρλίδηα ξφισλ θ.α.  ην εκπινπηηζκέλν 

ζρέδην δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνηείλεηαη ε 

δηήγεζε ηνπ παξακπζηνχ λα ζπλνδεπηεί θαη απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε ςεθηαθά 

ζηνηρεία, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην παξακχζη κπνξεί λα 

ζπκβάιεη:  

 ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα, 

 ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο, 

 ζηε ζχλδεζε ηνπ παξακπζηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέζα απφ 

πιεξνθνξηαθά βίληεν, θαη 

 ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο παξαζηαηηθφηεηαο ηεο δηήγεζεο, κέζα απφ ερεηηθά 

εθέ. 

Με ζθνπφ λα πινπνηεζεί ε παξαπάλσ ηδέα, επηιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο 

ηνπ παξακπζηνχ, νθηψ ζην ζχλνιν ηνπο, νη νπνίεο επαπμήζεθαλ κε ην θαηάιιειν 

πιηθφ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar. Αξρηθά, θσηνγξαθήζεθαλ φιεο νη ζειίδεο ηνπ 

παξακπζηνχ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ 
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νθηψ απφ απηέο, σο δείθηεο γηα ηελ εκθάληζε ςεθηαθνχ πιηθνχ. Παξαθάησ, 

παξνπζηάδνληαη νη ζειίδεο ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθαλ καδί κε ζηηγκηφηππν 

απφ ηελ επαχμεζή ηνπο, κέζσ ηνπ Blippar, θαη αθνινπζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρζεθαλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία εκπινπηίζηεθαλ. Κάησ απφ θάζε 

εηθφλα, αλαθέξεηαη ν δνθηκαζηηθφο θσδηθφο (test code), πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο, γηα λα μεθιεηδψζεη ην πιηθφ θάζε εηθφλαο, κέζσ ηνπ 

Blippar. Να ζεκεησζεί πσο ν/ε δάζθαινο/α ζα ρξεηαζηεί λα αλαγξάςεη ηνπο θσδηθνχο 

ζε θάπνην ραξηάθη – ζειηδνδείθηε πάλσ ζε θάζε ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ, πνπ 

επαπμήζεθε, θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηήζεη απφ θάπνην παηδί, πνπ ζα έρεη νξίζεη σο 

βνεζφ, λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ ζηελ εθαξκνγή θαη λα ζαξψλεη ηελ ζειίδα, κέζσ ηνπ 

ηάκπιεη, ψζηε λα βιέπνπλ φια ηα παηδηά ηη εκθαλίδεηαη (νη βνεζνί κπνξνχλ λα 

αιιάδνπλ ζε θάζε ζάξσζε). Δλαιιαθηηθά νη δνθηκαζηηθνί θσδηθνί κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ καδηθά ζηελ αξρή ρσξίδνληαο ηνλ έλαλ απφ ηνλ άιινλ κε έλα θφκκα (π.ρ. 

121314,21223,.. θνθ) 

 

ειίδεο ηνπ παξακπζηνύ πνπ επαπμήζεθαλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test code: 121314 

Ζ πξψηε ζειίδα, πνπ επαπμήζεθε, είλαη ε ζειίδα κε αξηζκφ 5 (βι. Δηθφλα 4.6), 

ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε, πνπ αθνινπζείηαη ζην Παξάξηεκα 1.  Ζ ζειίδα απηή, 

παξνπζηάδεη ηνπο δχν ήξσεο-κηθξφβηα ηνπ παξακπζηνχ, ηνλ νθνιάθε θαη ηε 

5 

1.1  2.1  3.1  4.1  5.1   Δηθόλα 4.6  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε Δηθόλα 4.5  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar 

ζηελ επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 
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Εαραξνχια, αλαθέξνληαο πσο ην πξαγκαηηθφ ηνπο κέγεζνο είλαη πνιχ κηθξφ. ην 

ζεκείν απηφ ν/ε δάζθαινο/α, αθνχ θάλεη κηα ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, ζρεηηθά κε 

ην αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα κηθξφβηα, ζα ηνπο δεηήζεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή Blippar γηα λα εκθαληζηεί ην βίληεν, πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

(βι. Δηθφλα 4.5). Πξφθεηηαη γηα έλα ηκήκα ηνπ βίληεν κε ηίηιν «ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΑ ΣΑ 

ΜΗΚΡΟΒΗΑ!!!» (https://www.youtube.com/watch?v=klCsDDgV6e0) θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ αξρή ηνπ έσο ην 1:04 ιεπηφ γηα ηελ πεξηθνπή ηνπ νπνίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Movie Maker. ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ 

βίληεν, αθνχκε κηα θνπέια λα καο πιεξνθνξεί γηα ην ηη είλαη ηα κηθξφβηα, ηη πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ηα δνχκε, ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη, 

θαζψο θαη ηα κέξε, ζηα νπνία ηα ζπλαληάκε. Ζ αθήγεζε ηεο θνπέιαο ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ πιεξνθνξηαθέο εηθφλεο κε ρξήζε ζθίηζσλ θαη θεηκέλνπ, ιεδάληεο, θαη 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά. Σν βίληεν απηφ έρεη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη 

επηιέρζεθε, ψζηε λα δψζεη ζηα παηδηά θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

κηθξφβηα. Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπ, ν/ε δάζθαινο δαζθάια κπνξεί λα θάλεη ζπδήηεζε 

κε ηα παηδηά πάλσ ζην ζέκα θαη λα ηνπο ζέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην πνπ 

θαληάδνληαη λα βξίζθνληαη ν νθνιάθεο θαη ε Εαραξνχια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test code: 313233 

 Ζ επφκελε ζειίδα, πνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα εκπινπηηζηεί, είλαη ε ζειίδα 8 (βι. 

Δηθφλα 4.8), ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ δνληηνχ κέζα ζην νπνίν 

θαηνηθεί ε Εαραξνχια θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

εηδηθή θαηαζθεπή (ηξχπα) ζην δφληη, ψζηε λα νδεγεί απφ ηελ επηθάλεηα ζην 

8 
Δηθόλα 4.8  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε Δηθόλα 4.7  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar 

ζηελ επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 

https://www.youtube.com/watch?v=klCsDDgV6e0
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εζσηεξηθφ ην αγαπεκέλν ηεο ξφθεκα, ηελ ζνθνθαθνιάδα! ην ζεκείν απηφ, κε ζηφρν 

λα ζπλδέζνπκε θαη πάιη ην παξακχζη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηιέρζεθε λα 

πξνζηεζεί έλα θνκκάηη απφ ην βίληεν κε ηίηιν «how to brush your teeth - fight tooth 

decay» (https://www.youtube.com/watch?v=CatGYW_ysSo), θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

απφ ην 0:40 έσο ην 0:56 ιεπηφ, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη κέζα απφ έλα animation ε 

ζηαδηαθή δηάβξσζε ηεο επηθάλεηαο δνληηνχ θαη ε δεκηνπξγία ηξχπαο ζε απηφ απφ ηα 

κηθξφβηα, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα κηθξφβηα ζπλαληψληαη ζηα νχια, αιιά γχξσ 

θαη αλάκεζα απφ ηα δφληηα. H πεξηθνπή ηνπ βίληεν έγηλε κέζσ ηνπ Movie Maker, 

επηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε γιψζζα ηνπ βίληεν είλαη ηα αγγιηθά επηιέρζεθε πάιη κέζσ 

ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο λα γίλεη ζίγαζε ηεο θσλήο ηνπ βίληεν θαη λα πξνζηεζεί 

αθήγεζε ζηα ειιεληθά, αληίζηνηρε ηεο αγγιηθήο. Ο/Ζ δάζθαινο/α κπνξεί, αθνχ 

νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο θαη δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα 

ζρνιηάζνπλ ηελ εηθφλα, λα ηνπο δεηήζεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή Blippar 

γηα λα εκθαληζηεί ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν (βι. Δηθφλα 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Test code: 232425 

Αθνινχζσο, ε ζειίδα 9 (βι. Δηθφλα 4.10) παξνπζηάδεη ην εμσηεξηθφ ησλ 

δνληηψλ – ζπηηηψλ ησλ κηθξνβίσλ θαη δείρλεη ηνλ νθνιάθε λα βξίζθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ζθαςίκαηνο ηνπ επφκελνπ δνληηνχ. Με αθνξκή ηελ θξάζε «Γθαπ! 

Γθνππ!», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ηνλ ήρν ηνπ ζθαςίκαηνο, 

απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ερεηηθφ εθέ γηα λα πξνζδψζεη επηπιένλ 

παξαζηαηηθφηεηα θαη λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Μέζσ ηεο ζειίδαο 

freesound (https://freesound.org/), επηιέρζεθε κε θαηάιιειε αλαδήηεζε έλαο ήρνο, 

πνπ απνδίδεη ηελ δηαδηθαζία ζθαςίκαηνο. Ο/Ζ δάζθαινο/α, αθνχ νινθιεξψζεη ηελ 

9 

Δηθόλα 4.9  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar ζηελ 

επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 
Δηθόλα 4.10  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε 

https://www.youtube.com/watch?v=CatGYW_ysSo
https://freesound.org/
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αλάγλσζε ηεο ζειίδαο θαη ην ζρνιηαζκφ ηεο εηθφλαο, ζα ζηαζεί ζην νθνιάθε θαη 

ηελ θίλεζε, πνπ θαίλεηαη λα θάλεη, θαη ζα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα ζθαλάξνπλ 

ζειίδα κέζσ ηνπ Blippar (βι. Δηθφλα 4.9). Σν απνηέιεζκα ζα είλαη λα εκθαληζηεί έλα 

ζθίηζν ελφο ζθπξηνχ, ην νπνίν επηιέρζεθε κέζσ ηνπ Pixabay, θαη παηψληαο πάλσ ζε 

απηφ λα ελεξγνπνηεζεί ε αλαπαξαγσγή ηνπ ερεηηθνχ εθέ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Test code: 414243 

ηε ζπλέρεηα, κε ην ίδην ζθεπηηθφ επηιέρζεθε λα εκπινπηηζηεί κε ερεηηθφ εθέ 

θαη ε ακέζσο επφκελε ζειίδα, ε ζειίδα 10 (βι. Δηθφλα 4.12). ηε ζειίδα απηή 

απεηθνλίδεηαη ν νθνιάθεο ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα παξαζέξλεη έλαο αέξαο θαη ν 

νπνίνο ζπεχδεη λα θξπθηεί, φπσο θαη ε Εαραξνχια, ζην εζσηεξηθφ ησλ δνληηψλ – 

ζπηηηψλ ηνπο. Σνλ αέξα δηαδέρεηαη έλα θχκα πνπ θέξλεη ζηελ πφξηα ηεο Εαραξνχιαο 

έλα θνκκάηη ζνθνιάηα θαη κάιηζηα γεκηζηή! Με ζθνπφ θαη πάιη λα εκπινπηηζηεί ε 

παξαζηαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, πξνζηέζεθε ζηε ζειίδα απηή έλα ερεηηθφ εθέ, πνπ 

απνδίδεη ηνλ άλεκν, πνπ ρηππάεη ην νθνιάθε, θαη ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη παηψληαο 

πάλσ ζην ζθίηζν αέξα, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar 

(βι. Δηθφλα 4.11). Ο/Ζ δάζθαινο/α αθνχ νινθιεξψζεη ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο εηθφλαο, 

ζηελ νπνία θαίλεηαη ν αέξαο πνπ ρηππάεη ην νθνιάθε, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηα 

παηδηά λα κηκεζνχλ ηνλ ήρν ηνπ αέξα θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ Blippar λα 

αθνχζνπλ ην ερεηηθφ εθέ.  

 

10 

 Δηθόλα 4.11  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar 

ζηελ επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 
Δηθόλα 4.12  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε 
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Test code: 515253 

Με ηελ ίδηα ινγηθή επηιέρζεθε λα επαπμεζεί κε ερεηηθφ εθέ θαη ε 12
ε
 ζειίδα 

ηνπ παξακπζηνχ (βι. Δηθφλα 4.13), ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη θαη νπηηθνπνηείηαη ην ηη 

ζπλέβε ζην νθνιάθε, φηαλ κηα κέξα έθαγε έλα θνκκάηη ηπξί, κε απνηέιεζκα λα 

αξξσζηήζεη θαη λα ρξεηαζηεί λα ηνλ θξνληίζεη ε Εαραξνχια. Με αθνξκή ηελ θξάζε 

«Γθινππ!», πνπ δειψλεη ηνλ ήρν πνπ θάλεη ν νθνιάθεο θαηαπίλνληαο ην ηπξί, 

αλαδεηήζεθε κέζσ ηεο ζειίδαο Freesound έλαο ήρνο θαηάιιεινο γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηεο θαηάπνζεο ηξνθήο, ν νπνίνο πξνζηέζεθε ζηε ζειίδα κέζσ ηνπ Blippar θαη γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα θάλνπλ θιηθ πάλσ ζηε ιέμε «Γθινππ!», 

ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε γθξη πιαίζην (βι. Δηθφλα 4.14). Ο/Ζ δάζθαινο/α, αθνχ 

νινθιεξψζεη ην ζρνιηαζκφ θαη ηελ αλάγλσζε ηεο αξηζηεξήο ζειίδαο, κπνξεί λα 

ζηαζεί ζην πσο θαηάπηε ην ηπξί ν νθνιάθεο, δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα κηκεζνχλ 

ηνλ ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ αθνχζνπλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο.  
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 Δηθόλα 4.13 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar ζηελ 

επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 

 

Δηθόλα 4.14  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε  
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Test code: 616263 

 H επφκελε ζε ζεηξά ζειίδα, πνπ επηιέρζεθε, είλαη ε ζειίδα 16 (βι. Δηθφλα 

4.16), ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη «Λεπθέο ηξαηηέο ηεο 

Οδνληφπαζηαο», πξφθεηηαη γηα ηελ νδνληφβνπξηζα πνπ έρεη πάλσ ηεο νδνληφθξεκα, 

ζθνχπηζαλ, ζθνπγγάξηζαλ θαη γπάιηζαλ φια ηα δφληηα. Δδψ, επηιέρζεθε λα 

εκπινπηηζηεί ε ζειίδα απηή κε έλα θνκκάηη απφ ην βίληεν κε ηίηιν «Do You Know 

How to Brush Your Teeth?» https://www.youtube.com/watch?v=Oq2vQSkVQxY. 

πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ δχν θνκκάηηα ηνπ βίληεν έλα πνπ δείρλεη ηελ δηαδηθαζία 

πξνζζήθεο νδνληφθξεκαο επάλσ ζε κηα νδνληφβνπξηζα θαη έλα ην νπνίν δείρλεη ηελ 

δηαδηθαζία βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηψλ φια ζε κνξθή animation. Μέζσ ηνπ Movie 

Maker έγηλε θαηάιιειε επεμεξγαζία, ψζηε λα θξαηεζνχλ ηα δχν απηά θνκκάηηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ελσζνχλ. Δπηπιένλ, επηιέρζεθε λα γίλεη ζίγαζε ηνπ ήρνπ ηνπ βίληεν 

ην νπνίν ζπλνδεπφηαλ απφ αγγιηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη σο ήρνο ηνπ 

βίληεν ηνπνζεηήζεθαλ δχν ερεηηθά εθέ απφ ηε ζειίδα Freesounds, κε ην έλα λα 

απνδίδεη ηνλ ήρν βνπξηζίζκαηνο θαη ην άιιν ηνλ ήρν ζαπνπλφθνπζθαο. Σν βίληεν 

εδψ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα εκπινπηίζεη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηεο ζειίδαο θαη λα 

θέξεη θαη ηα παηδηά ζε κηα πξψηε επαθή κε ηε δηαδηθαζία ζσζηνχ βνπξηζίζκαηνο. 

Ο/Ζ δάζθαινο/α κπνξεί αθνχ νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκφ ηεο 

ζειίδαο λα παξνηξχλεη ηα παηδηά ζην λα αλαπαξαζηήζνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηελ 

δηαδηθαζία πνπ έθαλαλ νη «Λεπθέο ηξαηηέο ηεο Οδνληφπαζηαο» θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αθνινπζήζεη ε πξνβνιή ηνπ βίληεν κέζσ ηνπ Blippar (βι. Δηθφλα 4.15). 

 

16 

 Δηθόλα 4.16  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar ζηελ 

επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 
Δηθόλα 4.15 ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq2vQSkVQxY
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Test code: 717273 

H πξνηειεπηαία ζειίδα, ζηελ νπνία πξνζηέζεθε επαπμεκέλν πιηθφ, είλαη ε 

ζειίδα 20 (βι. Δηθφλα 4.18), ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη κε απιντθφ 

ηξφπν ε δηαδηθαζία ζθξαγίζκαηνο ηνπ δνληηνχ, πνπ θαηνηθνχζε ν νθνιάθεο, θαζψο 

θαη ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ δνληηνχ, ζην νπνίν έκελε ε Εαραξνχια. Δδψ, κε 

ζηφρν ηελ ζχλδεζε ηνπ παξακπζηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαζηαηηθφηεξε 

παξνπζίαζε ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, ζθξαγίζκαηνο θαη εμαγσγήο, επηιέρζεθε λα 

πξνζηεζνχλ δχν βίληεν ζε κνξθή animation, ρσξίο ερεηηθή πεξηγξαθή, ην έλα κε 

ηίηιν «Filling Dental Animation» (https://www.youtube.com/watch?v=TtYWiioJqRg) 

θαη ην άιιν κε ηίηιν «Simple Tooth Extractio» 

(https://www.youtube.com/watch?v=2S2VBb5ePDA). θαλάξσληαο ηε ζειίδα, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο Blippar, εκθαλίδνληαη δχν εηθνλίδηα κε ην ινγφηππν ηνπ YouTube 

παηψληαο πάσ ζηα νπνία ελεξγνπνηείηαη ε ζχλδεζκνο ηνπ θάζε βίληεν ζε μερσξηζηφ 

παξάζπξν (βι. Δηθφλα 4.17). Ο/Ζ δάζθαινο/α κπνξεί κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ζειίδαο 

λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάινγν κε ηα παηδηά αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ ζθξαγίζκαηνο 

θαη ηεο εμαγσγήο ξσηψληαο ηα αλ έρνπλ ηα ίδηα εκπεηξία απφ ηηο δχν απηέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar λα πξνβιεζνχλ ηα βίληεν. 

 

 

 

 

20 

 Δηθόλα 4.18  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε Δηθόλα 4.17  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar 

ζηελ επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 

https://www.youtube.com/watch?v=TtYWiioJqRg
https://www.youtube.com/watch?v=2S2VBb5ePDA
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Test code: 818283  

 Ζ ηειεπηαία ζειίδα, πνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπλδεζεί κε θάπνην επηπιένλ 

πιηθφ, είλαη ε ζειίδα 22 (βι. Δηθφλα 4.20), ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ην κήλπκα-

ζπκβνπιή πξνο ηα παηδηά λα κελ ηαΐδνπλ κε γιπθά ηα κηθξφβηα θαη λα πιέλνπλ θάζε 

κέξα ηα δφληηα ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ ραιάζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ηίζεηαη ε εμήο 

εξψηεζε «Μήπσο ζέιεηε λα κάζεηε ηη απφγηλαλ ν νθνιάθεο θαη ε Εαραξνχια 

Σξππνδφληε;», ε νπνία κπνξεί λα δψζεη ην έλαπζκα ζηνλ/ελ δάζθαιν/α λα ζπδεηήζεη 

κε ηα παηδηά γηα ην ηη κπνξεί λα έγηλε κε ηνπο δχν ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ, δίλνληαο ην 

θάζε παηδί ηε δηθή ηνπ εθδνρή αλαπηχζζνληαο έηζη ηε θαληαζία ηνπ. Όπσο 

πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ, ηα δχν κηθξφβηα 

νδεγήζεθαλ, κέζσ ηνπ ζσιήλα ηεο απνρέηεπζεο, ζηνλ νπνίν βξέζεθαλ φηαλ ν 

νδνληίαηξνο μέπιπλε ηα εξγαιεία ηνπ, ζηε ζάιαζζα θαη απφ εθεί πνιχ θαηξφ 

αξγφηεξα ζε έλα σξαίν λεζί. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε λα πξνζηεζεί ζηε ζειίδα 

απηή έλα θνκκάηη απφ ην βίληεν κε ηα ηίηιν «Journey of a Raindrop» 

(https://www.youtube.com/watch?v=-I4AyvsHoAE) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 0:25 

έσο ην 0:57 ιεπηφ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κέζσ ηνπ Movie Maker θαη ζην νπνίν 

αλαπαξηζηάηαη κε animation ην ηαμίδη κηαο ζηαγφλαο ζε έλα ζσιήλα θαη απφ εθεί 

ζηελ απνρέηεπζε θαη ηέινο ζηε ζάιαζζα. Ο/Ζ δάζθαινο/α κπνξεί λα παξνκνηάζεη ην 

ηαμίδη ηεο ζηαγφλαο κε απηφ πνπ έθαλαλ ν νθνιάθεο θαη ε Εαραξνχια θαη λα 

δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα ζθαλάξνπλ ηελ ζειίδα γηα λα εκθαληζηεί ην βίληεν (βι. 

Δηθφλα 4.19). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζθέξεηαη κηα δηαζθεδαζηηθή θαη πην 

παξαζηαηηθή εθδνρή ηνπ ηαμηδηνχ ησλ δχν κηθξνβίσλ, βνεζψληαο ηα παηδηά ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο. 

22 

 
Δηθόλα 4.19  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Blippar ζηελ 

επαχμεζε ηνπ παξακπζηνχ 
Δηθόλα 4.20  ειίδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ επαπμήζεθε 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-I4AyvsHoAE
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2
ε
 Γηδαθηηθή Ώξα 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ πεξηειάκβαλε ηε δεκηνπξγία 

θαηαζθεπήο – κνληέινπ ζηφκαηνο απφ ηνλ/ηελ δάζθαιν/α, κε ζθνπφ λα εμεγεζεί ζηα 

παηδηά ην πιήζνο, ην ζρήκα θαη νη ηδηφηεηεο ησλ δνληηψλ. Χζηφζν, ην κνληέιν απηφ 

θηηάρηεθε απφ πιηθά, φπσο ηνλ πάην πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ γηα λα πξνζνκνηάζνπλ 

ηα δφληηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζσζηά ην ζρήκα ησλ δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ δνληηψλ (θνπηήξεο, θπλφδνληεο, πξνγφκθηνη, γνκθίνη). ην 

εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζηε  

δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο, ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, αιιά θαη ηελ 

νξζφηεξε απεηθφληζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δνληηψλ επηιέρζεθε λα αθαηξεζεί εληειψο 

ε θαηαζθεπή – κνληέιν θαη ε δξαζηεξηφηεηα λα ηξνπνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο σο εμήο: 

Ο/Ζ δάζθαινο/α ζα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ 3-4 

αηφκσλ θαη έπεηηα ζα ηνπο ππνβάιεη ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

1. Ξέξεηε πφζα δφληηα έρεη έλα παηδηθφ ζηφκα; (Απάληεζε αξηζκφο.) 

2. Σα παηδηά έρνπλ φζα δφληηα έρνπλ νη ελήιηθεο; (Απάληεζε λαη/φρη.) 

3. Έρνπλ νλφκαηα ηα δφληηα, φπσο νη άλζξσπνη, ή ιέγνληαη φια «δφληη»; 

(Απάληεζε λαη έρνπλ/φρη δελ έρνπλ.) 

4. Έρνπλ φια ηα δφληηα ην ίδην ζρήκα; (Απάληεζε λαη/φρη.) 

5. ε ηη καο βνεζνχλ ηα δφληηα;  

 

Κάζε νκάδα ζα πξέπεη, κεηά απφ ηελ εξψηεζε ηνπ/ηεο δάζθαινπ/αο, λα 

ζπδεηάεη θαη λα απνθαζίδεη ηελ απάληεζή ηεο, ηελ νπνία ζα ζεκεηψλεη ζε έλα θχιιν, 

πνπ ζα έρεη κνηξαζηεί κε ηηο εξσηήζεηο θαη απφ δίπια θελφ ρψξν γηα ηελ απάληεζε. 

Αθνχ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, ν/ε δάζθαινο/α ζα ζεκεηψζεη φιεο ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηνλ πίλαθα. Μέζσ ηηο δηαδηθαζίαο απηήο γίλεηαη ε 

αλάδεημε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα κνηξαζηεί ζε θάζε νκάδα ην θχιιν εξγαζίαο πνπ βξίζθεηαη 

ζην Παξάξηεκα 2. Σν θχιιν εξγαζίαο επηιέρζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 
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www.myeasybee.com θαη πεξηιακβάλεη νδεγίεο θαη πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο 

καξηνλέηαο ζηφκα απφ ραξηί. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ήηαλ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, γηα απηφ θαη ρξεηάζηεθε λα γίλεη ε κεηάθξαζή ηνπο ζηα ειιεληθά. 

Σα παηδηά ζα θιεζνχλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 919293, ηνλ νπνίν ζα ηνπο ππνδείμεη ν/ε δάζθαινο/α, λα 

ζθαλάξνπλ ηελ ζειίδα, έηζη ψζηε λα εκθαληζηνχλ νη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο 

επηιέρζεθε λα εκπινπηηζηεί (βι. Δηθφλα 4.21 & 4.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο εηθφλαο Pixlr, επηιέρζεθε λα 

απνκνλσζεί ην εζσηεξηθφ ηνπ ζηφκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, κε θαηάιιειε επεμεξγαζία πξνζηέζεθαλ νη νλνκαζίεο ησλ δνληηψλ 

θαζψο θαη ε νλνκαζία ηεο ζηαθπιήο, πνπ απνηειεί κέξνο ηηο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. 

Ζ θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη άιια δχν κέξε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηε γιψζζα 

θαη ηηο ακπγδαιέο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο κε ηα νλφκαηά ηνπο. 

Αθφκε, ζθαλάξνληαο ην θχιιν εξγαζίαο ζα εκθαληζηνχλ δχν εηθνλίδηα, ην έλα έρεη 

ην ζήκα «i», πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη παηψληαο πάλσ ηνπ νη καζεηέο 

ζα νδεγεζνχλ, κέζσ ππεξζπλδέζκνπ, ζε κηα εηθφλα, πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνληηψλ, δειαδή ην ζρήκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπο 

Δηθόλα 4.21 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

Blippar ζηελ επαχμεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

«Μαξηνλέηα Υάξηηλν ηφκα» 

Δηθόλα 4.22  Φχιιν εξγαζίαο «Μαξηνλέηα 

Υάξηηλν ηφκα» 

http://www.myeasybee.com/
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(https://anoixtosxoleio.weebly.com), θαη ην άιιν αλαγξάθεη ηε ιέμε «Play» θαη 

απνηειεί ππεξζχλδεζκν γηα ην βίληεν κε ηίηιν «ΓΗΑΣΗ ΠΔΦΣΟΤΝ ΣΑ ΓΟΝΣΗΑ 

ΜΟΤ» (https://www.youtube.com/watch?v=8niUTp7YuJ8). Σν βίληεν απηφ έρεη 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη πεξηγξάθεη, κέζα απφ animation, ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία πέθηνπλ ηα δφληηα ζηα παηδηά, ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ, πψο 

εκθαλίδνληαη ηα κφληκα δφληηα, ηη δηαθνξά έρνπλ ζε πιήζνο ηα παηδηθά απφ ηα 

κφληκα δφληηα, ζε ηη ρξεζηκεχνπλ ηα δφληηα θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ηα 

πξνζέρνπκε. 

Σα παηδηά, αθνχ αληρλεχζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, 

κέζσ ηνπ επαπμεκέλνπ πιηθνχ, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηελ επηβεβαίσζε ή 

αλαδόκεζε ησλ ηδεώλ ηνπο, αθνινπζψληαο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο δάζθαινπ/αο, 

ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ εθ λένπ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ 

θαη έπεηηα ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ζρνιηαζκφο γηα θάζε κηα απφ 

απηέο. 

Σέινο, θάζε νκάδα, αθνχ κνηξάζεη ξφινπο ζηα κέιε ηεο, έλα κέινο ζα θφβεη, 

έλα ζα δηπιψλεη θαη έλα ζα θνιιάεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ζα 

ζπλαξκνινγήζεη ηελ καξηνλέηα ζηφκα (βι. Δηθφλα 4.23 & 4.24). Δπηπιένλ, έλα 

θχιιν εξγαζίαο ζα δνζεί θαη ζε θάζε καζεηή/ηξηα, γηα λα κπνξέζεη λα επαλαιάβεη 

αηνκηθά ηελ θαηαζθεπή ζην ζπίηη ηνπ/ηεο. 

 

                      

 

 

 

πκπιεξσκαηηθά, ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα, πξνζηέζεθε άιινο έλαο 

ζηφρνο, ν νπνίνο δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη αθνξά ηελ 

αλαηνκία ηνπ δνληηνχ. πγθεθξηκέλα, ν/ε δάζθαινο/α ζα απεπζπλζεί ζε θάζε νκάδα 

ξσηψληαο ηα παηδηά ηη πηζηεχνπλ φηη ζα βιέπακε αλ θφβακε έλα δφληη ζηε κέζε ή κε 

άιια ιφγηα ηη θξχβεηαη ζην εζσηεξηθφ ελφο δνληηνχ, κε ζθνπφ λα αληρλεχζεη ηηο ηδέεο 

Δηθόλα 4.23 Μαξηνλέηα Υάξηηλν 

ηφκα 
Δηθόλα 4.24 Μαξηνλέηα Υάξηηλν 

ηφκα 

https://anoixtosxoleio.weebly.com/uploads/8/4/5/6/8456554/745433138_orig.png
https://www.youtube.com/watch?v=8niUTp7YuJ8
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ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα κνηξάζεη ζε θάζε νκάδα ην θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 3. Σν θχιιν εξγαζίαο παξνπζηάδεη έλα ζθίηζν ελφο 

δνληηνχ (βι. Δηθφλα 4.25), πνπ αλαδεηήζεθε κέζσ ηνπ Pixabay, θαη πξνηξέπεη ηα 

παηδηά λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Blippar, γηα λα βξνπλ ηη βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ δνληηνχ (ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 148454). 

θαλάξσληαο ην ζθίηζν-δφληη απνθαιχπηεηαη ην εζσηεξηθφ ηεο κηζήο πιεπξάο ηνπ 

(βι Δηθφλα 4.26), φπσο βξέζεθε ζε αληίζηνηρε εηθφλα ζην Pixabay, καδί κε ηηο 

νλνκαζίεο ησλ βαζηθψλ κεξψλ, πνπ πξνζηέζεθαλ ζην Pixlr, απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη (αδακαληίλε, νδνληίλε, πνιθφο, αγγεία, νχιν, νζηφ). ηφρνο είλαη απιά 

λα αλαθαιχςνπλ νη καζεηέο πσο κνηάδεη εζσηεξηθά έλα δφληη γηα απηφ θαη ν/ε 

δάζθαινο/α δελ ζα ζηαζεί ζηηο εηδηθέο νλνκαζίεο ησλ επηκέξνπο κεξψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ζεκείν απηφ ην αξρηθφ ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ επίδεημε ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο 

κεγάιεο ράξηηλεο θαηαζθεπήο ηεο δηαδηθαζίαο ζσζηνχ βνπξηζίζκαηνο θαη ηε ρξήζε 

νδνληηθνχ λήκαηνο θαη ηνπ ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο.  Χζηφζν, επηιέρζεθε ζην 

εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο ν ζηφρνο απηφο λα πινπνηεζεί ζε κεηέπεηηα 

δξαζηεξηφηεηα κε ελζσκάησζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δηθόλα 4.25  Φχιιν Δξγαζίαο «Ζ Αλαηνκία ηνπ 

δνληηνχ» 
Δηθόλα 4.26  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο «Ζ Αλαηνκία ηνπ 

δνληηνχ» 
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3ε Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο θαηαζθεπήο, ηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα θάλνπλ ηα παηδηά αηνκηθά. Ζ 

θαηαζθεπή ζα γίλεη κε απιά πιηθά, πνπ ζα θέξνπλ νη καζεηέο απφ ην ζπίηη ηνπο, κε 

ζθνπφ λα θηηάμνπλ έλα κνληέιν ηεο παηδηθήο νδνληνζηνηρίαο. πγθεθξηκέλα, ηα 

παηδηά πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιαζηειίλε, ζε ξνδ απφρξσζε, γηα λα 

απνδψζνπλ ηα νχια , ζηξαγάιηα γηα ηα πιαηηά δφληηα (πξνγφκθηνη, γνκθίνη) θαη 

κηθξά θαζφιηα γηα ηα ζηελά θαη θνθηεξά δφληηα (θνπηήξεο, θπλφδνληεο).  Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα, πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζεί, είλαη απηφ ηεο παξαθάησ εηθφλαο (βι. 

Δηθφλα 4.27). 

 

 

 

  

 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη δηπιφ ζθνπφ, θαζψο απφ ηε κηα απνηειεί εθαξκνγή 

ηεο λέαο γλώζεο, ηα παηδηά θαινχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ην ζσζηφ πιήζνο ησλ 

δνληηψλ, θαζψο θαη λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν ζρήκα γηα θάζε ηχπν δνληηνχ 

ζχκθσλα κε ηε λέα γλψζε πνπ θαηέθηεζαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δξαζηεξηφηεηα 

απηή έρεη θαη ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ (ρεηξηζκφο πιηθψλ, παξαγσγή κνληέινπ). Χο απνηέιεζκα 

θξίζεθε ζθφπηκν λα δηαηεξεζεί σο έρεη θαη ζην εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο, 

θαζψο ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο εδψ δελ ζα είρε θάπνηα 

πξνζηηζέκελε αμία θαη επηπιένλ δελ ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ hands on 

δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ. 

 

Δηθόλα 4.27  Μνληέιν Οδνληνζηνηρίαο 
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4
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη έλα πείξακα, πνπ 

ζηφρν έρεη λα δείμεη, ηη πξνθαινχλ νη ηξνθέο ζηα δφληηα καο. Σν πείξακα απηφ 

ρξεζηκνπνηεί άζπξα απγά γηα λα παξνκνηάζεη ην ηζφθιη ηνπο κε ηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ησλ δνληηψλ. ηε ζπλέρεηα, ηα απγά βπζίδνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθά 

δηαιχκαηα (ζηνκαηηθφ δηάιπκα, μχδη, αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια) θαη παξακέλνπλ εθεί 

γηα κία εκέξα. θνπφο είλαη κέζα απφ ην πείξακα ηα παηδηά λα νδεγεζνχλ ζηελ 

δηαπίζησζε πσο ην μχδη είλαη νμχ, αθαηξεί ην αζβέζηην απφ ην ηζφθιη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ηα νμέα ζην ζηφκα επηηίζεληαη ζηα δφληηα. Δπηπιένλ, ηα θαγεηά θαη ηα 

ξνθήκαηα δηαβξψλνπλ ην ρξψκα ησλ δνληηψλ, θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα πιέλνπκε 

ηαθηηθά ηα δφληηα καο. Αθφκε, ρξεηαδφκαζηε θζφξην θαη ζηνκαηηθφ δηάιπκα 

θαζεκεξηλά γηα λα έρνπκε γεξά δφληηα. 

χκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ην πείξακα απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

δχν θάζεηο. H κία ζην ηέινο ηεο 2
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο θαη ε άιιε ζηελ αξρή ηεο 3
εο

 

δηδαθηηθήο ψξαο. Χζηφζν, ζην εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο επηιέρζεθε  λα 

γίλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ βίληεν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ψζηε ην πείξακα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί -εμνινθιήξνπ- 

ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηεο 2
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο γεγνλφο, πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζα βνεζήζεη, έηζη 

ψζηε ηα παηδηά λα κελ ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πεξηκέλνληαο ηελ επφκελε εκέξα, 

γηα λα δνπλ ην απνηέιεζκα. Σέινο, ε ελζσκάησζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ δηαδηθαζία, θαζψο θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ δξάζε ηνπο ζε νκάδεο. 

πγθεθξηκέλα, ν/ε δάζθαινο/α, αθνχ θάλεη κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε κε ηα 

παηδηά γηα ην πψο ραιάλε ηα δφληηα (παίξλνληαο αθνξκή θαη απφ ην παξακχζη, πνπ 

δηαβάζηεθε ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα), ζα πξνρσξήζεη ρσξίδνληάο ηα ζε νκάδεο ησλ 

3-4 αηφκσλ. ε θάζε νκάδα ζα κνηξαζηεί ην θχιιν εξγαζίαο, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Παξάξηεκα 4. Σν θχιιν εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 3 βήκαηα, ηα νπνία ζα 

δηαβάδνληαη θσλαρηά ζηελ ηάμε απφ θάπνην παηδί θαη ζηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο ζα 

δεηάεη απφ θάζε νκάδα λα πξνρσξήζεη ζην αληίζηνηρν βήκα. ην πξψην βήκα, 

δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ζθαλάξνπλ κηα εηθφλα δείθηε κέζσ ηνπ Blippar (κε 

δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 141618) (βι. Δηθφλα 4.29), ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα 
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νδεγεζνχλ ζηελ πξνβνιή ελφο βίληεν, πνπ απνηειεί ην πξψην κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο, 

θαη θηηάρηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο εξγαζίαο (βι. Δηθφλα 4.28).  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Σν βίληεν απηφ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ Movie Maker ζπλζέηνληαο εηθφλεο 

θαη βίληεν, ην νπνίν καγλεηνζθνπήζεθε κε ηελ ρξήζε θάκεξαο ελφο smartphone , θαη 

ζηε ζπλέρεηα έγηλε επεμεξγαζία ηνπ, έηζη ψζηε λα πξνζηεζεί ζε απηφ κνπζηθή, 

ιεδάληεο θαη λα απμεζεί ε ηαρχηεηα ηνπ ζε θάπνηα ζεκεία. ην βίληεν παξνπζηάδεηαη 

ην πξψην κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην νπνίν ηξία απγά ηνπνζεηνχληαη 

κέζα ζε πιαζηηθά πνηήξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάζε πνηήξη ηνπνζεηείηαη έλα 

δηάιπκα (ζηνκαηηθφ δηάιπκα, μχδη, αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια), κέρξη λα θαιχςεη ην 

απγφ. Σν βίληεν, πνπ δεκηνπξγήζεθε, είλαη δηαζέζηκν θαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: 

https://1drv.ms/u/s!AneLwpNbskanoU7o6lkD8YJwo. ην ηέινο ηνπ βίληεν, 

εκθαλίδεηαη ε εξψηεζε «Ση ζα ζπκβεί ζε θάζε απγφ κεηά απφ κία κέξα;». Με αθνξκή 

απηή ηελ εξψηεζε ηα παηδηά ζα θιεζνχλ λα θάλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζπδεηψληαο 

κε ηελ νκάδα ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ηνπο ζηα ζρεηηθά 

πεδία πνπ ππάξρνπλ ζην δεχηεξν βήκα. Οη πξνβιέςεηο θάζε νκάδαο ζα 

αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηάμε θαη ν/ε δάζθαινο/α ζα αλαιάβεη λα ηηο θαηαγξάςεη ζηνλ 

πίλαθα. 

Δηθόλα 4.28 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηνπ 

πξψηνπ βήκαηνο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

«Πείξακα» 

Δηθόλα 4.29 Φχιιν Δξγαζίαο 

«Πείξακα», ζειίδα πξψηε 

https://1drv.ms/u/s!AneLwpNbskanoU7o6lkD8YJwo_XL?e=Bg7hZL
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ην ηξίην, θαη ηειεπηαίν, βήκα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζθαλάξνπλ θαη πάιη 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar κηα εηθφλα (κε δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 131719) (βι. 

Δηθφλα 4.31), πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε έλα βίληεν κε ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

πεηξάκαηνο, ζην νπνίν θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα (βι. Δηθφλα 4.30). Σν βίληεν απηφ 

θηηάρηεθε φπσο θαη ην πξνεγνχκελν θαη είλαη δηαζέζηκν θαη ζηνλ αθφινπζν 

ζχλδεζκν: https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVUm_ApnLkHXTkx1?e=g7G9iL. 

Σα παηδηά ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ πσο ην ζηνκαηηθφ δηάιπκα βνήζεζε ζην λα 

δηαηεξεζεί αλαιινίσην ην ηζφθιη ηνπ απγνχ, ην αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια 

δεκηνχξγεζε θαθέ ιεθέδεο  επάλσ ζην ηζφθιη ηνπ απγνχ, ελψ ην μχδη θαηέζηξεςε ην 

ηζφθιη ηνπ απγνχ κεηαηξέπνληάο ην απφ ζθιεξφ ζε ειαζηηθφ κε απνηέιεζκα ην απγφ 

λα κνηάδεη κε ειαζηηθφ κπαιάθη. ηε ζπλέρεηα, ν/α δάζθαινο/α ζα ηνπο δεηήζεη λα 

ειέγμνπλ ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ θάλεη θαη ην ίδην ζα θάλνπλ θαη φινη καδί βάζεη ηα 

φζα θαηέγξαςε ν/ε δάζθαινο/α ζηνλ πίλαθα, πξαγκαηνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κηα αλαζθόπεζε ησλ ηδεώλ ηνπο. Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηφρν ηα 

παηδηά λα νδεγεζνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηζφθιη ηνπ απγνχ, φπσο θαη ηα δφληηα 

καο, επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνθέο θαη ηα ξνθήκαηα. Ηδηαίηεξα ην μχδη είλαη νμχ θαη 

αθαηξεί ην αζβέζηην απφ ην ηζφθιη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα νμέα ζην ζηφκα 

επηηίζεληαη ζηα δφληηα. Δπηπιένλ, ηα θαγεηά θαη ηα ξνθήκαηα δηαβξψλνπλ ην ρξψκα 

ησλ δνληηψλ, ελψ ην θζφξην, πνπ πεξηέρεηαη ζην ζηνκαηηθφ δηάιπκα, αιιά θαη ζηελ 

νδνληφθξεκα, ηα πξνζηαηεχεη θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα πιέλνπκε ηαθηηθά ηα δφληηα 

καο θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ζηνκαηηθφ δηάιπκα. 

  

            

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.30 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηνπ 

ηξίηνπ βήκαηνο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

«Πείξακα» 

 

Δηθόλα 4.31 Φχιιν Δξγαζίαο 

«Πείξακα», ζειίδα ηξίηε 

https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVUm_ApnLkHXTkx1?e=g7G9iL
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3
ε
 Γηδαθηηθή Ώξα 

 

Απηή ε δηδαθηηθή ψξα, εθφζνλ ην πείξακα νινθιεξψζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο ηελ πξνεγνχκελε ψξα, ζα αθηεξσζεί ζην ζσζηφ ηξφπν βνπξηζίζκαηνο 

ησλ δνληηψλ ν νπνίνο παξαθάκθζεθε ηελ πξνεγνχκελε ψξα. Δπηπιένλ, επηιέρζεθε 

λα ηνληζηεί θαη ν ξφινο ηνπ νδνληηάηξνπ θάηη πνπ δελ ππήξρε ηφζν έληνλα ζηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ. Αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, 

ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ – νδνληηάηξσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην παξφλ ζρέδην. 

 

5
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Σα παηδηά ζα δνπιέςνπλ ρσξηζκέλα ζε νκάδεο πάλσ ζην θχιιν εξγαζίαο, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 5. Σν θχιιν εξγαζίαο έρεη ηίηιν «Φξνληίδα ησλ δνληηψλ» 

θαη απνηειείηαη απφ 3 αζθήζεηο. Ζ πξψηε άζθεζε απνηειεί δξαζηεξηόηεηα 

πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ην ζέκα ηηο θξνληίδαο ησλ δνληηψλ θαη ηα παηδηά ζα ρξεηαζηεί 

λα ζθαλάξνπλ κέζσ ηνπ Blippar κηα εηθφλα ζηηγκηφηππν απφ ην γλσζηφ παηδηθφ 

«Πέππα ην  γνπξνπλάθη» (κε δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 324252) (βι. Δηθφλα 4.33), έηζη 

ψζηε λα νδεγεζνχλ κέζσ ππεξζχλδεζεο ζην βίληεν κε ηίηιν «Πέππα ην γνπξνπλάθη 

“Ο νδνληίαηξνο”» (https://www.youtube.com/watch?v=M6Gau_WKb44&t=3s) (βι. 

Δηθφλα 4.32). Σν βίληεν απηφ πξαγκαηεχεηαη ηελ επίζθεςε ηεο Πέππα, καδί κε ηνλ 

αδεξθφ ηεο Σδσξηδ θαη ηνπο γνλείο ηνπο, ζηνλ νδνληίαηξν γηα ηνλ έιεγρν ηνλ δνληηψλ 

ηνπο, δείρλνληαο πψο ν νδνληίαηξνο ειέγρεη ηα δφληηα θαη γηαηί, θαζψο θαη ηη θάλεη 

φηαλ δηαπηζηψζεη φηη ηα δφληηα δελ είλαη θαζαξά. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνβνιήο, ν/ε 

δάζθαινο/α ζα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ βίληεν. Δλδεηθηηθά νη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη νη εμήο: 

1. Ση θάλνπλ θάζε πξσί ε Πέππα θαη ν Σδσξηδ; 

2. Πνηνλ επηζθέθηεθαλ ζήκεξα ε Πέππα θαη ν Σδσξηδ θαη γηαηί; 

3. Ση ξψηεζε ν νδνληίαηξνο ζηα παηδηά φηαλ κπήθαλ ζην νδνληηαηξείν; 

4. Ση είλαη ην εηδηθφ ξνδ πγξφ κε ην νπνίν μέπιπλαλ ην ζηφκα ηνπο ηα παηδηά; 

5. Πνηαλνχ δφληηα δελ ήηαλ θαζαξά; 

6. Ση έθαλε ν νδνληίαηξνο γηα λα ηα θαζαξίζεη; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6Gau_WKb44&t=3s
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Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε γηα ην βίληεν, ν/ε δάζθαινο/α παίξλνληαο 

αθνξκή απφ ην ηη θάλνπκε γηα λα θαζαξίζνπκε ηα δφληηα καο θαη απφ ην εηδηθφ ξνδ 

πγξφ (ζηνκαηηθφ δηάιπκα) κε ην νπνίν μέπιπλαλ ην ζηφκα ηνπο ηα παηδηά ζα 

πξνρσξήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα 

θαζαξίζνπλ ηα δφληηα ηνπο. Αθνχ ειέγμεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ, ζρεηηθά κε ην θαζάξηζκα ησλ δνληηψλ, ζα ηνπο δεηήζεη λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ επφκελε άζθεζε. Ζ άζθεζε απηή παξνπζηάδεη ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά 

γηα ην ζσζηφ πιχζηκν ησλ δνληηψλ νδνληφβνπξηζα & νδνληφθξεκα, νδνληηθφ λήκα, 

ζηνκαηηθφ δηάιπκα, ηα νπνία ζην αξρηθφ ζρέδην δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνληαλ απφ ην 

δάζθαιν κε ιεθηηθή πεξηγξαθή. ην εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο, 

επηιέρζεθε λα ζρεδηαζηνχλ 3 βίληεν κε ζεκείν αλαθνξάο ηα ζπζηαηηθά απηά κε 

ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ ζηα παηδηά ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο απνηειψληαο ην ζηάδην 

ηεο αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ ή ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 

πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ηνπο. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα ζθαλάξνπλ ηηο εηθφλεο πνπ 

ηνπο ππνδεηθλχνληαη θάζε θνξά, έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην αληίζηνηρν βίληεν 

(βι. Δηθφλεο 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38). Οη δνθηκαζηηθνί θσδηθνί γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ εηθφλσλ ηεο άζθεζεο απηήο είλαη κε ζεηξά: 354565, 364656, 

374757. 

Δηθόλα 4.32 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηεο 

πξψηεο άζθεζεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

«Φξνληίδα ησλ δνληηψλ» 

Δηθόλα 4.33 Φχιιν Δξγαζίαο 

«Φξνληίδα ησλ δνληηψλ», ζειίδα 

πξψηε 
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Δηθόλα 4.34 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηεο 

δεχηεξεο άζθεζεο, βίληεν 1, ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο «Φξνληίδα ησλ 

δνληηψλ» 

Δηθόλα 4.36  Φχιιν Δξγαζίαο «Φξνληίδα 

ησλ δνληηψλ», ζειίδα πξψηε 
Δηθόλα 4.35  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηεο 

δεχηεξεο άζθεζεο, βίληεν 2, ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο «Φξνληίδα ησλ 

δνληηψλ» 

Δηθόλα 4.37  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηεο 

ηξίηεο άζθεζεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

«Φξνληίδα ησλ δνληηψλ» 

 

Δηθόλα 4.38  ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηεο 

δεχηεξεο άζθεζεο, βίληεν 3, ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο «Φξνληίδα ησλ δνληηψλ» 
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Σν πξψην βίληεν αλαθέξεηαη ζηα βήκαηα γηα ην ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ 

δνληηψλ, ηα νπνία γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο νδνληφβνπξηζαο θαη ηεο νδνληφθξεκαο. 

Σν βίληεν απηφ ζρεδηάζηεθε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο Movie Maker, ζπλζέηνληαο 

θνκκάηηα απφ δχν βίληεν πνπ βξέζεθαλ ζην Youtube, ην έλα κε ηίηιν «Do You Know 

How to Brush Your Teeth?» (https://www.youtube.com/watch?v=Oq2vQSkVQxY) 

θαη ην άιιν κε ηίηιν «How to Brush Your Teeth Animation MCM» 

(https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw). Δπηπιένλ, ζην βίληεν 

πξνζηέζεθε θείκελν κε κνξθή ιεδάληαο, θάπνηα ζθίηζα απφ ην Pixabay, θαζψο θαη 

αθήγεζε θαη κνπζηθή. Σν βίληεν είλαη δηαζέζηκν θαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: 

https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVIA0Udeo_dEahS1?e=KOwNBE. 

Σν δεχηεξν βίληεν αλαθέξεηαη ζην νδνληηθφ λήκα, ζηα είδε ηνπ, θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ θάζε είδνπο. Σν βίληεν ζρεδηάζηεθε θαη πάιη κέζσ ηνπ Movie 

Μaker παίξλνληαο θνκκάηηα απφ δχν άιια βίληεν, ην πξψην κε ηίηιν «Do You Know 

How to Brush Your Teeth?», ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην πξψην βίληεν, θαη ην 

δεχηεξν κε ηίηιν «TePe Mini Flosser™ - for easy use» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ckd767WoDXg&feature=emb_logo). Δπηπιένλ, 

θαη ζε απηφ ην βίληεν πξνζηέζεθε θείκελν κε κνξθή ιεδάληαο, θάπνηα ζθίηζα απφ ην 

Pixabay, θαζψο θαη αθήγεζε θαη κνπζηθή. Σν βίληεν είλαη δηαζέζηκν θαη ζηνλ 

αθφινπζν ζχλδεζκν: https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVFXRr9Wu-S. 

Σν ηξίην -θαη ηειεπηαίν- βίληεν αθνξά ην ζηνκαηηθφ δηάιπκα θαη ηνλ ιφγν, πνπ 

πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε. Καη απηφ ην βίληεν ζρεδηάζηεθε, φπσο ηα 

πξνεγνχκελα, ζπλζέηνληαο θάπνηα ζηνηρεία απφ ην βίληεν κε ηίηιν «Listerine 30 sec 

English» (https://www.youtube.com/watch?v=a3H2HQHdO_Q). Αθνινπζψληαο ηελ 

ίδηα ινγηθή πξνζηέζεθε θαη ζε απηφ ην βίληεν θείκελν κε κνξθή ιεδάληαο, θάπνηα 

ζθίηζα απφ ην Pixabay, θαζψο θαη αθήγεζε θαη κνπζηθή. Σν βίληεν είλαη δηαζέζηκν 

θαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν:  https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVNDqTs8FZL8.  

Μεηά ηελ πξνβνιή θάζε βίληεν ζα αθνινπζνχλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, πνπ 

απεπζχλεη ν/ε δάζθαινο/α ζε θάζε νκάδα, έηζη ψζηε λα ειέγμεη αλ θαηαλφεζαλ ην 

πεξηερφκελν ησλ βίληεν, ελψ ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απέθηεζαλ ζα ειεγρζεί 

κέζσ ηεο επφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (6
ε
 δξαζηεξηφηεηα). Σέινο, ην θχιιν εξγαζίαο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ 3
ε
 άζθεζε, ζηελ νπνία ηα παηδηά ζα νδεγεζνχλ ζθαλάξνληαο 

κηα εηθφλα (κε δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 384858) ζε έλα ραξηησκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη ησλ 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq2vQSkVQxY
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw
https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVIA0Udeo_dEahS1?e=KOwNBE
https://www.youtube.com/watch?v=Ckd767WoDXg&feature=emb_logo
https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVFXRr9Wu-S7T5km?e=k0x5n1
https://www.youtube.com/watch?v=a3H2HQHdO_Q
https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVNDqTs8FZL89qXQ?e=hMgGvz
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Picou Picou, ην νπνίν απνηειεί απφζπαζκα ηνπ βίληεν κε ηίηιν «ηνκαηηθή πγηεηλή - 

Δθπαηδεπηηθφ video picou picou» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xk_LzymYOUI) απφ ην 5:50 έσο ην 6:18 ιεπηφ. 

Σν ηξαγνχδη ζπληζηά κηα κεηαβαηηθή ραιαξσηηθή δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

επφκελεο. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ζα δνζεί ζε θάζε παηδί ην θχιιν 

εξγαζίαο, ην νπνίν δνχιεςαλ ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα κπνξεί θαη απφ ην ζπίηη ηνπ λα 

αλαπαξάγεη μαλά ην πεξηερφκελν ησλ βίληεν ζε αληηζηνηρία κε  ηε ρεηξνηερλία – 

δνληάθη, πνπ ζα αλαγξάθεη ηνπο θαλφλεο γηα ην ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ θαη 

θηηάρηεθε απφ ηνλ/ηελ δάζθαιν/α ζην αξρηθφ ζρέδην. 

 

6
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ν/ε δάζθαινο/α ζα έρεη 

θξνληίζεη λα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα θέξνπλ ζην ζρνιείν ηελ νδνληφβνπξηζα ηνπο, 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε κηα αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηψλ, ε νπνία ζπληζηά ζηελ νπζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

γλώζεο, πνπ θαηέθηεζαλ ηα παηδηά . Ζ αλαπαξάζηαζε απηή ζην αξρηθφ ζρέδην 

δηδαζθαιίαο είρε γίλεη κε ηε βνήζεηα ηεο κεγάιεο ράξηηλεο θαηαζθεπήο. Χζηφζν, ζην 

εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο, επηιέρζεθε ε αλαπαξάζηαζε λα γίλεη κε ηελ 

βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο “Brush Monster”, πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή, πνπ έρεη 

θηηαρηεί απφ κηα εηαηξία κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ ειεθηξηθή παηδηθή ηεο 

νδνληφβνπξηζα κε ηελ ίδηα νλνκαζία (βι. Δηθφλα 4.39).  

 

 

Δηθόλα 4.39  Brush Monster – Ζιεθηξηθή νδνληφβνπξηζα θαη εθαξκνγή AR 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk_LzymYOUI
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Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, πξνάγεη ην 

ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ θαη ζρεκαηίδεη πγηείο νδνληηαηξηθέο ζπλήζεηεο. 

Δκπεξηέρεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο, σζηφζν απηή, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

ηάμε θαη ε νπνία πξνζθέξεηαη απιά θαηεβάδνληαο ηελ εθαξκνγή, πνπ είλαη 

δηαζέζηκε ζε Android θαη iOs, ρσξίο λα απαηηείηαη ε δεκηνπξγία θάπνηνπ 

ινγαξηαζκνχ, είλαη ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ησλ δνληηψλ (βι. Δηθφλα 4.40). Ζ 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζε 7 βήκαηα: ηνπνζέηεζε νδνληφθξεκαο ζηελ 

νδνληφβνπξηζα, βνχξηζηζκα δνληηψλ (κε αλαιπηηθέο νδεγίεο), θαζάξηζκα γιψζζαο, 

μέπιπκα κε λεξφ, πιχζηκν νδνληφβνπξηζαο θαη πιχζηκν πνηεξηνχ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην λεξφ. Γεδνκέλνπ φηη δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ε ρξήζε 

νδνληηθνχ λήκαηνο θαη ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο, ν/ε δάζθαινο/α κπνξεί κεηά ην 

πέξαο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο λα ξσηήζεη ηα παηδηά ηη έιεηπε απφ ηε δηαδηθαζία. 

 

Δηθόλα 4.40  Γηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ησλ δνληηψλ ζηελ εθαξκνγή Brush Monster 

 

Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, θάζε παηδί ζα δνθηκάζεη ηελ δηαδηθαζία έρνληαο 

κπξνζηά ηνπ ην tablet θαη θξαηψληαο ηελ νδνληφβνπξηζα ηνπ. Χζηφζν, ηα βήκαηα 

ηνπνζέηεζε νδνληφθξεκα, μέπιπκα κε λεξφ θαη πιχζηκν νδνληφβνπξηζαο θαη 

πνηεξηνχ ζα ηα κηκεζεί, ρσξίο ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ, κηαο θαη θάηη ηέηνην ζα 

ήηαλ δχζθνιν ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή ην κφλν πνπ 
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πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα θάλεη θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηελ νδνληφβνπξηζα 

ζην θέληξν ηεο νζφλεο γηα λα μεθηλήζεη ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο (βι. Δηθφλα 

4.41). ηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ρξήζεο κηαο απιήο 

νδνληφβνπξηζαο θαη φρη ηεο ειεθηξηθήο νδνληφβνπξηζαο ηεο εηαηξίαο, ε νπνία 

πξνζθέξεη θη άιιεο δπλαηφηεηεο (βι. Δηθφλα 4.42). Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή 

«Start to brush», ε εθαξκνγή ελεξγνπνηεί ηελ κπξνζηηλή θάκεξα ηεο ζπζθεπήο θαη 

εκθαλίδεη έλα ζηφκα θαη κηα νδνληφβνπξηζα θαη ηα παηδηά πξέπεη αλνίγνληαο ην δηθφ 

ηνπο ζηφκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηθή ηνπο νδνληφβνπξηζα λα κηκεζνχλ ηηο 

θηλήζεηο, ψζηε λα πεηχρνπλ ην ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ. Όιεο νη νδεγίεο 

πεξηγξάθνληαη ιεθηηθά, αιιά θαη κε θηλήζεηο animation, πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

επαπμεκέλν ζηφκα θαη ηελ νδνληφβνπξηζα. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ην παηδί 

θεξδίδεη έλα απηνθφιιεην θαη έλα αζηεξάθη επεηδή έπιπλε ηα δφληηα ηνπ. ηηγκηφηππν 

απφ ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.43. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην ζηηγκηφηππν πξνέξρεηαη απφ βίληεν ζην youtube θαη φηη ην θνξίηζη 

ηεο εηθφλαο δελ έρεη πιεζηάζεη φζν ζα έπξεπε ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνχ, έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφζεη ην ζηφκα ηνπ ζην επαπμεκέλν ζηφκα πνπ εκθαλίδεηαη. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή βξίζθνληαη ζηε ζειίδα 

https://www.brushmonster.sg/brush-monster-bundle-toothbrush-refill-phone-holder/ , 

ελψ έλα βίληεν απφ θαηαγξαθή νζφλεο θηλεηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή είλαη 

δηαζέζηκν ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: 

https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVSRlxCOeOWP6ECF?e=9xGY3n. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Δηθόλα 4.42  Δπηινγή 

νδνληφβνπξηζαο ζηελ εθαξκνγή 

Brush Monster 

Δηθόλα 4.41  Αξρηθφ κελνχ Brush 

Monster 

https://www.brushmonster.sg/brush-monster-bundle-toothbrush-refill-phone-holder/
https://1drv.ms/v/s!AneLwpNbskanoVSRlxCOeOWP6ECF?e=9xGY3n
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Δηθόλα 4.43 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Brush Monster 

 

Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πιπζίκαηνο ησλ δνληηψλ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ζην ράξηηλν κνληέιν, πνπ πξνηεηλφηαλ ζην αξρηθφ ζρέδην. 

Αξρηθά, ε εθαξκνγή ζα βησζεί απφ ηα παηδηά σο κηα δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία 

παηρληδηνχ, κηαο θαη νη ήρνη θαη ηα animation, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ θάλνπλ 

επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή. Χο ζπλέπεηα, ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα ν δάζθαινο/α ζα πεηχρεη θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

γλψζεο πνπ θαηέθηεζαλ. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζα ελζαξξπλζνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ζην ζπίηη ηνπο κε ηελ επίβιεςε γνλέα, έηζη ψζηε λα πηνζεηήζνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηελ δηαδηθαζία ζσζηνχ βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηψλ.  

Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή εκπιέθεη ηα ίδηα ηα παηδηά ζηελ δηαδηθαζία, 

ηα νπνία βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζσ ηεο θάκεξαο, θάλεη ηελ δηαδηθαζία 

πξνζσπηθή θαη ελδηαθέξνπζα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ράξηηλνπ κνληέινπ. Σν 

κφλν κεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη ε γιψζζα, πνπ ρξεζηκνπνηεί, είλαη ε 

αγγιηθή, σζηφζν ην γεγνλφο φηη θάζε νδεγία ζπλνδεχεηαη απφ ηηο θαηάιιειεο 

ελδείμεηο ζηελ νζφλε κε κνξθή animation κπνξεί λα βνεζήζεη, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παηδηά αθφκε θαη αλ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ νδεγία. Παξφια 

απηά, ν/ε δάζθαινο/α κπνξεί λα επαλαιακβάλεη ηελ θάζε νδεγία θαη ζηα ειιεληθά. 
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7
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

 Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, έρεη ζηφρν ηε 

ζχλδεζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ νδνληηάηξσλ, θάηη 

πνπ δελ ππήξρε ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. Ο/Ζ δάζθαινο/α αληιψληαο αθνξκή απφ ην 

βίληεν κε ηελ επίζθεςε ηεο Πέππαο ζηνλ νδνληίαηξν ζα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε κε 

ηα παηδηά, ζρεηηθά κε ηνλ νδνληίαηξν πξνζπαζψληαο λα εξεπλήζεη θαη ηηο δηθέο ηνπο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ νδνληίαηξν ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα βίληεν θιήζε 

απφ ηελ ηάμε, ζηελ νπνία ν νδνληίαηξνο ζα κηιήζεη ζηα παηδηά ζα παξνπζηάζεη ην 

ρψξν ηνπ θαη ηoλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα θάλεη κηα ζπδήηεζε 

καδί ηνπο δίλνληάο ηνπο ζπκβνπιέο γηα ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή.  

 

4ε Γηδαθηηθή Ώξα 

 

Ζ ηέηαξηε, θαη ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα, είλαη αθηεξσκέλε, φπσο θαη ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ, ζηε ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηε δηαηξνθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ηξνθέο, πνπ θάλνπλ θαιφ, θαη ηηο ηξνθέο, πνπ θάλνπλ θαθφ, ζηα 

δφληηα. 

 

8ε Γξαζηεξηόηεηα 

 

Γηα ηελ έλαξμε απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, θξίζεθε ζθφπηκν ζην 

εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο, λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ζέκα ηεο δηαηξνθήο θαη ζηε ζχλδεζε απηήο κε ηα δφληηα, θάηη 

πνπ έιεηπε απφ ην αξρηθφ ζρέδην. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ν/ε δάζθαινο/α ζα 

κνηξάζεη ζε θάζε νκάδα ην θχιιν εξγαζίαο, πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 6. ηελ 

πξψηε ζειίδα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ππάξρεη κηα εηθφλα κε έλα ιππεκέλν δφληη θαη 

κηα κε έλα ραξνχκελν δφληη, ελψ αλαγξάθνληαη θαη νη νδεγίεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά. Ο/Ζ δάζθαινο/α ζα πξαγκαηνπνηήζεη αξρηθά κηα ζπδήηεζε 

ζηελ ηάμε ξσηψληαο ηα παηδηά, γηαηί πηζηεχνπλ φηη ην έλα δφληη είλαη ραξνχκελν θαη 

ην άιιν ιππεκέλν. Ζ ζπδήηεζε ζα πξέπεη κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, πνπ ζα 
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ππνβάιεη ν/ε δάζθαινο/α λα θαηαιήμεη ζην ζέκα ησλ ηξνθψλ, νη νπνίεο αθνχκπεζαλ 

ην θάζε δφληη κε απνηέιεζκα ην έλα λα ιεξσζεί θαη λα είλαη ιππεκέλν θαη ην άιιν λα 

κελ πάζεη ηίπνηα, νπφηε λα είλαη ραξνχκελν.  

Παξάιιεια, ν/ε δάζθαινο/α ζα ππελζπκίζεη ζηα παηδηά ην πείξακα κε ηα απγά, 

πνπ παξαθνινχζεζαλ ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, θαη ζα ηνπο δεηήζεη λα 

αλαθαιέζνπλ ην απνηέιεζκα πνπ είδαλ. Ο ζθνπφο είλαη λα αλαδείμεη ηηο ηδέεο ησλ 

καζεηώλ θαη λα ηνπο ξσηήζεη, πνηεο άιιεο ηξνθέο γλσξίδνπλ φηη θάλνπλ θαθφ θαη 

πνηεο θαιφ ζηα δφληηα, ζεκεηψλνληαο ηηο απαληήζεηο θάζε νκάδαο ζηνλ πίλαθα. 

Έπεηηα, θάζε νκάδα ζα εξγαζηεί ζην θχιιν εξγαζίαο θαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο 

ζα ζθαλάξεη πξψηα ην ιππεκέλν δφληη (κε δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 139353) θαη χζηεξα 

ην ραξνχκελν δφληη (κε δνθηκαζηηθφ θσδηθφ 149454), κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηηο 

ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαθφ θαη απηέο πνπ θάλνπλ θαιφ ζηα δφληηα (βι. Δηθφλεο 4.44, 

4.45, 4.46).  

θαλάξσληαο ηελ εηθφλα απφ θάζε δφληη, κέζσ ηνπ Blippar, ζα εκθαληζηνχλ 

δηάθνξεο εηθφλεο απφ ηξνθέο νη νπνίεο βξέζεθαλ, κέζσ ηνπ Pixabay θαη ηνπ 

Pinclipart, θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε θάζε δφληη κέζσ ηνπ Widget Gallery ζην Blippar. 

Αθνινχζσο, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ζηνλ πίλαθα, 

πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ηηο ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαθφ 

θαη απηέο πνπ θάλνπλ θαιφ ζηα δφληηα κε βάζε ηηο εηθφλεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα 

ζπληειέζεη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαη, 

ελδερνκέλσο, ζηελ αλαδφκεζε θάπνησλ ηδεψλ ηνπο. Έπεηηα, νη καζεηέο ζα θιεζνχλ 

λα ειέγμνπλ θαη ηηο απαληήζεηο, πνπ είραλ δψζεη αξρηθά, θαη ζεκείσζε ν/ε 

δάζθαινο/α πξαγκαηνπνηψληαο έηζη κηα αλαζθόπεζε ησλ ηδεώλ ηνπο.  
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Ζ ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα βνεζάεη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο κε επηπιένλ ζηνηρεία, ζπληειψληαο ζε έλαλ 

ηξφπν αλαπαξάζηαζεο, πην επράξηζην γηα ηα παηδηά. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδηθαζία, γηα λα βξνπλ ηηο ηξνθέο πνπ 

θάλνπλ θαιφ θαη απηέο πνπ θάλνπλ θαθφ ζηα δφληηα θηλεηνπνηεί ηα ελδηαθέξνλ ηνπο 

θαη ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγηθφηεξε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζέκα. 

 

9ε Γξαζηεξηόηεηα 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξνεγνχκελε -εηζαγσγηθή- δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ην παηρλίδη, πνπ πξνηείλεηαη ζην αξρηθφ ζρέδην δηδαζθαιίαο σο πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. Γηα ην παηρλίδη απηφ, ηα παηδηά ζα πξέπεη 

λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ θχθιν. Ο/Ζ δάζθαινο/α θξαηψληαο κηα κπάια ζα ιέεη έλα 

ηξφθηκν θαη κεηά ζα πεηά ηε κπάια ζε θάπνην παηδί. Αλ ην ηξφθηκν είλαη πγηεηλφ θαη 

θάλεη θαιφ ζηα δφληηα, ην παηδί κπνξεί λα πηάζεη ηε κπάια. Αλ δελ είλαη πγηεηλφ θαη 

θάλεη θαθφ ζηα δφληηα, δελ πξέπεη λα ηελ πηάζεη . Αλ ηελ πηάζεη , βγαίλεη απ’ ηνλ 

θχθιν θαη πεγαίλεη ζην γηαηξφ κε πφλν ζην δφληη. Γηα ηνλ/ηελ ληθεηή/ηξηα ηνπ 

παηρληδηνχ κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα επηβξάβεπζε. 

Δηθόλα 4.45 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο «Γφληηα & ηξνθέο» 

 

Δηθόλα 4.46 ηηγκηφηππν ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο Blippar ζηελ επαχμεζε 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο «Γφληηα & 

ηξνθέο» 

Δηθόλα 4.44 Φχιιν Δξγαζίαο «Γφληηα 

& ηξνθέο», πξψηε ζειίδα 
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Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζπληζηά ζηελ νπζία εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο πνπ 

θαηέθηεζαλ ηα παηδηά. Σαπηφρξνλα, απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα κε ςπρνθηλεηηθνχο 

ζηφρνπο, φπσο ν έιεγρνο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ θηλήζεσλ, ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ θχθινπ, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ θ.α. Καηά ζπλέπεηα, 

θξίζεθε πσο ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή 

δελ ζα κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη ηνπο ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ θαη, 

έηζη, δελ ζα είρε θάπνηα πξνζηηζέκελε αμία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

παηρληδηνχ δηαηεξήζεθε σο έρεη θαη ζην εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο. 

10
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, θαη ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο, απνθαζίζηεθε πσο ζα 

πξέπεη λα είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα έκκεζεο αμηνιόγεζεο ηεο ζπλνιηθήο γλψζεο 

πνπ θαηέθηεζαλ ηα παηδία κε έλαλ σζηφζν δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Έηζη, αθαηξέζεθε ε 

θαηαζθεπή ηνπ θνιάδ πνπ πξνηεηλφηαλ ζην αξρηθφ ζρέδην δηδαζθαιίαο θαη 

απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο βίληεν κε πξσηαγσληζηέο ηα παηδηά θαη ζέκα ηελ 

ζηνκαηηθή πγηεηλή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε δάζθαινο/α ζα εηνηκάζεη κηα ιίζηα εξσηήζεσλ, ζρεηηθά 

κε θάζε έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα θάζνληαη ζε δπάδεο θαη ν δάζθαινο ζα ηνπο θάλεη κεξηθέο απφ ηηο 

εξσηήζεηο. Έπεηηα, ν/ε δάζθαινο/α κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην βίληεν πνπ ζα έρεη 

ηξαβήμεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Movie Maker γηα λα θφςεη ηα «λεθξά» ζεκεία, λα 

πξνζζέζεη κνπζηθή θαη ιεδάληεο ζην βίληεν, έηζη ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα έρεη 

κηα κνξθή, φπσο ην βίληεν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

https://www.youtube.com/watch?v=zwfJ01LYJkk . 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwfJ01LYJkk
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4.3.4 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ 

Γηδαζθαιίαο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, είλαη 

απαξαίηεην λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο. Έηζη, ινηπφλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη: 

 Να ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζπζθεπέο ηάκπιεη, ηφζεο ψζηε λα κπνξεί θάζε νκάδα λα 

δηαζέηεη ην δηθφ ηεο. 

 Να ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (3G/4G) γηα λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε εθαξκνγή Blippar θαη ην επαπμεκέλν πεξηερφκελν ησλ 

ππεξζπλδέζεσλ. 

 Να θξνληίζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ή θάπνηνο ππεχζπλνο ηερληθφο λα εγθαηαζηήζεη ζηηο 

ζπζθεπέο ηφζν ηελ εθαξκνγή Blippar φζν θαη ηελ εθαξκνγή Brush Monster. 

 Να ππάξρεη θάπνηνο ππεχζπλνο ηερληθφο απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ίζσο θαη ν/ε 

ίδηνο/α ν/ε εθπαηδεπηηθφο, πνπ ζα κπνξεί λα επηιχζεη ηπρφλ ηερληθά δεηήκαηα. 

 Να ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ 

ηπρφλ αηπρήκαηα ζηελ ηάμε απφ ηελ ρξήζε ησλ ηάκπιεη. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ, ηφζν ν/ε εθπαηδεπηηθφο φζν θαη νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

Blippar, γηα λα απνθεπρζεί ε απψιεηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ απφ ηπρφλ δπζθνιία ρξήζεο 

ηεο εθαξκνγήο. Απηφ πξνυπνζέηεη νη καζεηέο/ηξηεο λα έρνπλ μαλαδνπιέςεη κε ηελ 

ίδηα εθαξκνγή ή λα αθηεξσζεί θάπνηνο ρξφλνο ζηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο γηα λα 

ηνπο δνζνχλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ηεο. 
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4.4   Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο 

 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη φια ηα εξγαιεία – εθαξκνγέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. 

Γηα θάζε εξγαιείν – εθαξκνγή παξνπζηάδνληαη ζηελ αξρή θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθνινπζνχκελε 

απφ παξαδείγκαηα γηα θάζε κηα απφ ηηο ρξήζεο ηνπ πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. 

 

4.4.1 Blippar 

 

Ζ εθαξκνγή Blippar είλαη έλα πξφγξακκα επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θάκεξα ελφο smartphone ή ελφο tablet ή ρξεζηκνπνηψληαο ην 

WebAR αλαγλσξίδεη εηθφλεο θαη αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη εκθαλίδεη 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζε απηά. Όηαλ ν ρξήζηεο ζαξψζεη θάηη, ε εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηεί ηερλεηή λνεκνζχλε γηα λα βξεη ζρεηηθφ πεξηερφκελν. ηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, εκθαλίδεη ην πεξηερφκελν πάλσ 

απφ ηελ εηθφλα ή ην αληηθείκελν ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν. Σν πεξηερφκελν πνπ 

εκθαλίδεηαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην ρξήζηε κέζσ ηνπ Blippbuilder 

(https://www.Blippar.com/build-ar) θαη νλνκάδεηαη blipp. Ζ εθαξκνγή Blippar είλαη 

δηαζέζηκε δσξεάλ γηα Android ή iOS. Γηα λα μεθηλήζεη λα δεκηνπξγεί επαπμεκέλν 

πεξηερφκελν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θάλεη έλαλ ινγαξηαζκφ ζηελ εθαξκνγή Blippar 

(https://accounts.Blippar.com/signup/free) θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβεί ζην εξγαιείν 

Blippbuilder. 

ην εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο, πνπ παξνπζηάζηεθε, νη 

δξαζηεξηφηεηεο επαπμήζεθαλ κέζσ ηνπ Blippbuilder κε: βίληεν, ππεξζχλδεζκν πνπ 

νδεγεί ζε βίληεν ηνπ YouTube ή ζε ηζηνζειίδα, ήρν θαη εηθφλεο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη βήκα βήκα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη απηφ γηα θάζε έλα 

απφ απηά. 

 

https://www.blippar.com/build-ar
https://accounts.blippar.com/signup/free
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Blippbuilder 

 

Αξρηθά, θάλνληαο θιηθ ζην εξγαιείν Blippbuilder, ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ αξρηθή νζφλε (βι. Δηθφλα 4.47), ζηελ νπνία δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη πιηθφ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ 

ζα ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (εληνιή «Create Web AR») ή λα 

δεκηνπξγήζεη πιηθφ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο Blippar App γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηάκπιεη (εληνιή «Create App 

AR»). Δπηπιένλ, επάλσ δεμηά ζε κπιε πιαίζην, ππάξρεη ε επηινγή «New Project», ε 

νπνία ζηελ νπζία δεκηνπξγεί έλα Project, θάθειν, κέζα ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα απνζεθεχζεη πνιιά blipp.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.47  1ν Βήκα ζρεδίαζεο ελφο blipp 

 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εκπινπηηζκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο ήηαλ 

πιηθφ ζπκβαηφ γηα ιεηηνπξγία κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar ζε θηλεηά θαη ηάκπιεη. 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Create App AR», εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν 

(βι. Δηθφλα 4.48), ην νπνίν  δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηερφκελν κε δχν ηξφπνπο: είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ scratch, ην νπνίν 

δελ απαηηεί γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο φιεο νη δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη ζην 

ρξήζηε κε εξγαιεία ζχξε θαη άθεζε (drag and drop), είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη θψδηθα 

(επηινγή «Use scripting»), εάλ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 
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Δηθόλα 4.48  2ν Βήκα ζρεδίαζεο ελφο blipp 

Σν επαπμεκέλν πεξηερφκελν, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ, 

θάλεη ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο scratch. Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Start from 

scratch» εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε αθφινπζν παξάζπξν (βι. Δηθφλα 4.49), ην νπνίν 

δεηά απφ ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη κηα εηθφλα, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο 

(marker) γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ blipp. Ζ εηθφλα πξέπεη λα έρεη κνξθή JPEG ή RGB 

θαη ζα πξέπεη νη δηαζηάζεηο ηεο ζε κήθνο θαη πιάηνο λα είλαη απφ 300 έσο 800 pixels. 

Αθφκα, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη σο δείθηε κηα 

εηθφλα, πνπ ζα ηνπ παξέρεη ην πξφγξακκα θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Autogenerate 

Marker». Γηα θάζε έλα απφ ηα blipp, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δείθηεο νη εηθφλεο πνπ αλαθέξεηαη φηη 

πξέπεη λα ζθαλάξνπλ ηα παηδηά γηα λα εκθαληζηεί ην επαπμεκέλν πεξηερφκελν 

 

Δηθόλα 4.49  3ν Βήκα ζρεδίαζεο ελφο blipp 

 



   

121 

 

Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ εηθφλα δείθηε πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα δψζεη έλαλ ηίηιν ζην blipp, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο επηινγήο «Continue» λα κεηαβεί ζηελ επηθάλεηα 

δηεξγαζίαο ηνπ Blippbuilder.  

Έπεηηα, εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ην αθφινπζν πεξηβάιινλ (βι. Δηθφλα 4.50) 

κέζα απφ ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη ην επαπμεκέλν πεξηερφκελν. 

 

 

Δηθόλα 4.50  Πεξηβάιινλ ρεδίαζεο Blippbuilder 

 

Σν πεξηβάιινλ πξνζθέξεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε, σζηφζν, ζηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε εηζαγσγή 

ησλ πέληε ζηνηρείσλ (βίληεν, ήρνο, ππεξζχλδεζκνο γηα βίληεν ζην YouTube ή γηα 

ηζηνζειίδα, ζπιινγή εηθφλσλ), πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

δηδαζθαιίαο πνπ παξνπζηάζηεθε. Γηα ηελ πξνζζήθε θαη ησλ πέληε απηψλ ζηνηρείσλ ν 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θάλεη αξρηθά θιηθ ζηελ επηινγή «Widgets», πνπ βξίζθεηαη ζην 

πάλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο (βι. θφθθηλν πιαίζην ζηελ Δηθφλα 4.50 ). Κάλνληαο 

«θιηθ» εθεί εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε φζα ζηνηρεία Widget κπνξεί λα εηζάγεη ν 

ρξήζηεο ( βι. Δηθφλα 4.51) 
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Δηθόλα 4.51  ηνηρεία Widget ζην Blippbuilder 

 

Αλάκεζα ζε απηά, ππάξρνπλ θαη ηα πέληε ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ην ζρεδηαζκφ (ήρνο, βίληεν, ππεξζχλδεζκνο γηα βίληεν ζην YouTube ή  γηα 

ηζηνζειίδα, ζπιινγή εηθφλσλ) (βι. Δηθφλα 4.52). 

   

 

Δηθόλα 4.52 Σα Widget πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

 

έξλνληαο ην Widget Audio πάλσ ζηελ εηθφλα δείθηε εκθαλίδεηαη ην 

αθφινπζν εηθνλίδην «Play Audio» (βι. Δηθφλα 4.53), ζπλνδεπφκελν απφ θάπνηεο λέεο 

επηινγέο ζηα δεμηά. 
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Δηθόλα 4.53  Δηζαγσγή Widget Audio ζην Blippbuilder 

 

Κάλνληαο «θιηθ» ζηελ επηινγή «Add audio file» απφ ηελ ελφηεηα «Action (on 

touch)» ζηα δεμηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ην ερεηηθφ 

αξρείν, πνπ επηζπκεί, θαη λα ην θάλεη upload γηα λα αλαπαξάγεηαη θάζε θνξά πνπ 

θάπνηνο θάλεη θιηθ ζην εηθνλίδην «Play Audio». Σν πξφγξακκα αλαγλσξίδεη αξρεία 

ζε κνξθή WAV, αιιά φρη αξρεία MP3.  ηε ζπλέρεηα, άιιεο επηινγέο πνπ έρεη ν 

ρξήζηεο  θαη βξίζθνληαη φιεο ζηε δεμηά θαξηέια είλαη: 

 Να ηξνπνπνηήζεη ηε ζέζε (position), ηελ θιίκαθα (scale) ή λα πεξηζηξέςεη 

(rotation) ην εηθνλίδην Widget απφ ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο ηεο ελφηεηαο 

«Layout» ζην πάλσ κέξνο. 

 Να επηιέμεη θάπνην εηθνλίδην δηαθνξεηηθφ απφ ην γθξη εηθνλίδην κε ηελ επηγξαθή 

«Play Audio», θάλνληαο θιηθ ζην «Add a background image» απφ ηελ θαξηέια 

«Basic properties». Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα θαξηέια ν ρξήζηεο κπνξεί δηαηεξψληαο 

ην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην λα ηξνπνπνηήζεη ην θείκελν, πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηφ 

θάλνληαο θιηθ ζην πεδίν «Label», λα αιιάμεη ηελ γξακκαηνζεηξά ηνπ θεηκέλνπ 

απφ ηηο επηινγέο «Font», θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζεη ην βαζκφ δηαθάλεηαο 

«Opacity» θαη ην ρξψκα «Background color» 
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έξλνληαο ην Widget Video πάλσ ζηελ εηθφλα δείθηε εκθαλίδεηαη ην 

αθφινπζν γθξη εηθνλίδην (βι. Δηθφλα 4.54 ) ζπλνδεπφκελν απφ θάπνηεο λέεο επηινγέο 

ζηα δεμηά. 

 

Δηθόλα 4.54  Widget Video ζην Blippbuilder 

 

Δδψ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη Upload ην βίληεν, πνπ επηζπκεί θάλνληαο 

«θιηθ» ζηελ επηινγή «Add video file» απφ ηελ ελφηεηα «Action on touch». Δπηπιένλ, 

ζηελ θαξηέια απηή, βξίζθνληαη ε ελφηεηα «Display Settings» κε δχν θχξηεο επηινγέο, 

πνπ νξίδνπλ ην πψο ζα παξνπζηάδεηαη ην βίληεν: «Fullscreen on touch», γηα ην αλ ζα 

κεγεζχλεηαη ζε φιε ηελ νζφλε παηψληαο πάλσ ηνπ ή «AR space», γηα ην αλ ζα 

εκθαλίδεηαη ζην ρψξν πάλσ απφ ηελ εηθφλα δηαηεξψληαο ην θελφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε επηπιένλ επηινγέο («Preload with scene», 

«Autoplay», «Loop», «Chroma Key»). Οη επηινγέο «Opacity», θαζψο θαη φζεο 

βξίζθνληαη ζηελ θαξηέια «Layout», παξακέλνπλ ίδηεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Audio. 

 

έξλνληαο ην Widget YouTube πάλσ ζηελ εηθφλα δείθηε εκθαλίδεηαη ην 

εηθνλίδην απφ ην ινγφηππν ηνπ YouTube (βι. Δηθφλα 4.55) ζπλνδεπφκελν απφ 

θάπνηεο επηινγέο ζηα δεμηά 
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Δηθόλα 4.55  Δηζαγσγή Widget YouTube ζην Blippbuilder 

 

Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί ζηελ ελφηεηα «Action (on touch)» λα επηθνιιήζεη ην 

φλνκα ρξήζηε («username») ή ην θαλάιη («#channel») ή ηε δηεχζπλζε URL γηα ην 

νπνίν ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ππεξζχλδεζκν, ζηνλ νπνίν ζα νδεγεζεί θάπνηνο 

θάλνληαο «θιηθ» ζην εηθνλίδην απηφ. Οη επηινγέο ηεο ελφηεηαο «Layout», φπσο θαη 

ηεο ελφηεηαο «Basic Properties», παξακέλνπλ ίδηεο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Audio. 

έξλνληαο ην Widget Website πάλσ ζηελ εηθφλα δείθηε εκθαλίδεηαη έλα γθξη  

εηθνλίδην πνπ αλαγξάθεη ηε ιέμε «Website» (βι. Δηθφλα 4.56) ζπλνδεπφκελν απφ 

θάπνηεο επηινγέο ζηα δεμηά. To Widget απηφ ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο θαη 

ην πξνεγνχκελν. 

 

Δηθόλα 4.56  Δηζαγσγή Widget Website ζην Blippbuilder 
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έξλνληαο ην Widget Gallery πάλσ ζηελ εηθφλα δείθηε εκθαλίδεηαη έλα κπιε 

εηθνλίδην πνπ αλαγξάθεη ηε ιέμε «Gallery» θαη δεμηά θαη αξηζηεξά απφ απηφ 

ππάξρνπλ δχν βέιε  (βι. Δηθφλα 4.57) ζπλνδεπφκελν απφ θάπνηεο επηινγέο ζηα δεμηά.  

 

Δηθόλα 4.57  Δηζαγσγή Widget Gallery ζην Blippbuilder 

 

Δδψ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έσο θαη 15 εηθφλεο απφ ηελ ελφηεηα «Basic 

properties», θάλνληαο «θιηθ» ζηελ εληνιή «Browse to add». ηε ζπλέρεηα απηήο, νη 

εηθφλεο ζα θνξησζνχλ ζην widget Gallery θαη ν ρξήζηεο ζα κπνξεί παηψληαο ηα βέιε 

(δεμί, αξηζηεξφ) λα ηηο βιέπεη. Οη επηινγέο ηεο θαξηέιαο «Layout» παξακέλνπλ ίδηεο, 

φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα Widget. 

Σέινο, ζην θάησ δεμηφ ηκήκα, εκθαλίδεηαη θαη γηα ηα 5 Widget ε ελφηεηα 

«Motion Effects» κε δπλαηέο επηινγέο: «Move», «Scale», «Fade Out», «Bounce», 

«Rotate», «Fade In», «Opacity», «AnimClip» (βι. Δηθφλα 4.58), νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα θίλεζεο ζηα Widget ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα ζθαλάξεη θάπνηνο ηελ εηθφλα δείθηε, ν νπνίνο ξπζκίδεηαη απφ ην παξάζπξν, 

πνπ θαίλεηαη ζηε κέζε. 

 

Δηθόλα 4.58  Motion Effects γηα Widgets ζην Blippbuilder 
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Αθνχ νινθιεξψζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ blipp, ν ρξήζηεο έρεη δχν επηινγέο. H κηα 

είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα πξνεπηζθφπεζε ηνπ έξγν ηνπ «Preview», πνπ ζα  ηνπ 

επηηξέςεη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ δνθηκαζηηθφ θσδηθφ λα μεθιεηδψζεη ην έξγν ηνπ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar App ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ή ζην ηακπιεη, θαη ε 

άιιε είλαη λα δεκνζηεχζεη ην έξγν ηνπ «Publish» θνηλνπνηψληαο ην είηε παγθφζκηα 

είηε ζε επηιεγκέλεο ρψξεο, θαη νη δχν επηινγέο βξίζθνληαη ζην δεμηφ κέξνο ηεο 

νζφλεο. Ζ επηινγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη ε επηινγή «Preview», θαζψο ε επηινγή «Publish» δελ πξνζθέξεηαη δσξεάλ. 

Κάλνληαο «θιηθ» ζηελ επηινγή «Preview», εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν παξάζπξν, πνπ 

δεηάεη απφ ην ρξήζηε λα εηζάγεη έλα δνθηκαζηηθφ θσδηθφ ή ελαιιαθηηθά λα θξαηήζεη 

ηνλ πξνηεηλφκελν γηα ην έξγν ηνπ (βι. Δηθφλα 4.59). 

 

Δηθόλα 4.59  Δπηινγή Test Code γηα ην Blipp 

 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Continue» θαη 

ακέζσο κεηά ζηελ επηινγή «Publish To Test», ψζηε ην έξγν ηνπ λα είλαη έηνηκν λα 

μεθιεηδσζεί απφ ηελ εθαξκνγή Blippar App. 

Blippar App  

Αθνχ ν ρξήζηεο  νινθιεξψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ blipp θαη ην δεκνζηεχζεη 

γηα δνθηκή ζα πξέπεη λα θάλεη εγθαηάζηαζε ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ή ζην ηακπιεη 

ηελ εθαξκνγή Blippar App, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε Android ή iOS. Μεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηελ εθαξκνγή. Να 
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ζεκεησζεί πσο γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα μεθιεηδψζεη ην επαπμεκέλν 

πεξηερφκελν, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχλδεζε ζηνλ Internet.  

Με ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πεξηβάιινλ (βι. 

Δηθφλα 4.60) θαη ζα πξέπεη  ν ρξήζηεο λα θάλεη «θιηθ» ζην γξαλάδη (ξπζκίζεηο) ηνπ 

εκθαλίδεηαη γηα λα εηζάγεη ην δνθηκαζηηθφ θσδηθφ: 

 

 

 

Δηθόλα 4.60  Πεξηβάιινλ Blippar App 

 

 

Κάλνληαο θιηθ ζην γξαλάδη, ζα εκθαληζηεί ε δηπιαλή 

εηθφλα (βι. Δηθφλα 4.61) θαη ζα πξέπεη λα θάλεη «θιηθ» ζηελ 

επηινγή «Δηζάγεηε ηνλ δνθηκαζηηθφ θσδηθφ» θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ δνθηκαζηηθφ θσδηθφ πνπ επέιεμε γηα ην 

blipp ηνπ ζην θελφ πιαίζην, πνπ εκθαλίδεηαη. Έπεηηα, ζα πξέπεη 

λα θάλεη «θιηθ» ζηελ επηινγή «Δπηβεβαίσζε» θαη λα γπξίζεη 

ζην αξρηθφ πεξηβάιινλ, θάλνληαο «θιηθ» ζην «x», πνπ ππάξρεη 

ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. 

Αθνχ επηζηξέςεη ζην αξρηθφ κελνχ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

αληρλεχζεη ηελ εηθφλα δείθηε, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κέζσ ηεο 

Δηθόλα 4.61  Ρπζκίζεηο Blippar 

App 
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θάκεξαο ηνπ θηλεηνχ, πνπ ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη 

«θιηθ» ζηελ επηινγή «Σαp to Scan» ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, έηζη ψζηε ε 

εθαξκνγή λα θνξηψζεη θαη, αθνινχζσο, λα εκθαλίζεη ην επαπμεκέλν πεξηερφκελν 

ηνπ blipp. 

 

4.4.2 Windows Movie Maker  

 

Σν Windows Movie Maker είλαη ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν απφ ηε 

Microsoft. Απνηειεί κέξνο ηεο ζνπίηαο Windows Essentials θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο βίληεν, θαζψο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην 

OneDrive, Facebook, Vimeo, YouTube θαη Flickr. To ινγηζκηθφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο γηα 

ηελ επεμεξγαζία θάπνησλ απφ ηα βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

1. πεξηθνπή ελφο βίληεν, 

2. ζίγαζε ηνπ ήρνπ ελφο βίληεν, 

3. πξνζζήθε ήρνπ ζην βίληεν, 

4. πξνζζήθε αθήγεζεο ζην βίληεν, 

5. απμνκείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ βίληεν, 

6. πξνζζήθε ιεδάληαο ζε ζεκεία ηνπ βίληεν, 

7. πξνζζήθε εηθφλσλ ζην βίληεν, 

8. εθέ θίλεζεο ζην βίληεν. 

 

Αλνίγνληαο ην πξφγξακκα, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ αξρηθή νζφλε (βι. Δηθφλα 

4.62) απφ ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη φια ηα παξαπάλσ. 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.62  Πεξηβάιινλ Windows Movie Maker 
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 Σν πξψην βήκα, είλαη κέζσ ηεο επηινγήο «Πξνζζήθε βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ» 

απφ ηελ θαξηέια θεληξηθή ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ην βίληεν ή ηα βίληεν πνπ επηζπκεί λα 

επεμεξγαζηεί. Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα επηινγή κπνξεί λα πξνζζέζεηο θαη εηθφλεο πνπ ζα 

εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ηειηθνχ βίληεν (βι. Δηθφλα 4.63). 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ην βίληεν εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά γηα επεμεξγαζία, ελψ αξηζηεξά 

ππάξρεη ε πξνεπηζθφπεζε ηνπ. Γηα γίλεη πεξηθνπή ζην βίληεν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα ζχξεη ηνλ καχξν θέξζνξα αξρηθά κέρξη ην ζεκείν απφ ην νπνίν ζέιεη λα μεθηλάεη ή 

λα ηειεηψλεη ην βίληεν, ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη δεμί «θιηθ» θαη λα επηιέμεη απφ ην 

κελνχ, πνπ εκθαλίδεηαη, ηελ επηινγή «Γηαίξεζε» (βι. Δηθφλα 4.64). Με ηελ επηινγή 

απηή, ην βίληεν ρσξίδεηαη αθξηβψο ζε εθείλν ην ζεκείν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη ην θνκκάηη πνπ ζέιεη λα αθαηξέζεη θάλνληαο δεμί «θιηθ» πάλσ 

ηνπ θαη δηαιέγνληαο ηελ επηινγή «Γηαγξαθή». Σαπηφρξνλα, ε δηαίξεζε ηνπ βίληεν ζε 

θνκκάηηα επηηξέπεη θαη ηελ κεηαθνξά ησλ θνκκαηηψλ ζε άιιε ζεηξά απιά ζέξλνληαο 

ηα.  

 

Δηθόλα 4.64  Γηαίξεζε ελφο βίληεν ζην Windows Movie Maker 

Δηθόλα 4.63  Πξνζζήθε βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ ζην Windows Movie Maker 
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Απφ ηελ θαξηέια «Δπεμεξγαζία» κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε έληαζε ήρνπ ζην 

βίληεν κε δπλαηφηεηα λα γίλεη ζίγαζε ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ βίληεν 

(βι Δηθφλα 4.65). 

 

Δηθόλα 4.65  Δπεμεξγαζία ήρνπ θαη ηαρχηεηαο video ζην Windows Movie Maker 

 

Δπηπιένλ, απφ ηελ θεληξηθή θαξηέια κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε κνπζηθήο θαη 

εγγξαθή αθήγεζεο  απφ ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζην κελνχ, ελψ γηα 

θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία ηεο έληαζεο ηνπο απφ ηα «Δξγαιεία 

κνπζηθήο» θαη «Δξγαιεία αθήγεζεο» πνπ εκθαλίδνληαη ζην κελνχ κφιηο γίλεη ε 

εηζαγσγή ηνπο. Αθφκε, απφ ην ίδην κελνχ γίλεηαη θαη ε πξνζζήθε ιεδάληαο, πνπ ζα 

εκθαλίδεηαη ζην βίληεν (βι. Δηθφλα 4.66). 

 

 

Δηθόλα 4.66  Κεληξηθφ Μελνχ θαη Δπηινγέο ζην Windows Movie Maker 

  

Σέινο, ε θαξηέια «Δθέ θίλεζεο» πξνζθέξεη δηάθνξα εθέ, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ βίληεν, θαζψο θαη εθέ γηα ηηο κεηαβάζεηο 

θαηά ηελ αξρή ηνπ θάζε θνκκαηηνχ. 
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4.4.3 Freesound  

 

Σν Freesound (https://freesound.org/home/) είλαη κηα ηζηνζειίδα, πνπ πεξηέρεη 

κηα ζπιινγηθή βάζε δεδνκέλσλ κε απνζπάζκαηα ήρνπ, δείγκαηα, ερνγξαθήζεηο, 

bleeps θ.α. πνπ θπθινθφξεζε κε άδεηα Creative Commons, πνπ επηηξέπεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σν Freesound επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα: 

 πεξηεγεζεί ζηνπο ήρνπο κε λένπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά, 

έλαλ ηχπν "ήρνπ" πεξηήγεζεο θαη άιια, 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηαθφξησζε θαη ιήςε ήρσλ απφ θαη πξνο ηε βάζε 

δεδνκέλσλ, κε ηελ ίδηα άδεηα Creative Commons θαη  

 λα αιιειεπηδξά κε ζπλαδέιθνπο θαιιηηέρλεο ήρνπ. 

 

Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο, αλαδεηήζεθαλ φια ηα ερεηηθά εθέ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ιήςε ησλ ερεηηθψλ αξρείσλ, 

πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα θάλεη έλαλ ινγαξηαζκφ, γηα ηνλ νπνίν 

απαηηείηαη απιά έλα φλνκα ρξήζηε, έλαο θσδηθφο θαη κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 

4.4.4 Pixabay  

 

Σν Pixabay (https://pixabay.com/el/) είλαη κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία κνηξάδεηαη 

εηθφλεο θαη βίληεν, ρσξίο δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Όια ηα πεξηερφκελα 

θπθινθνξνχλ κε ηελ άδεηα Pixabay, ε νπνία ηα θαζηζηά αζθαιή γηα ρξήζε, ρσξίο λα 

δεηά άδεηα ή λα δίλεη πίζησζε ζηνλ θαιιηηέρλε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αληηγξάςεη, λα 

ηξνπνπνηήζεη, λα δηαλέκεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εηθφλεο, αθφκα θαη γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο, φια απηά ρσξίο λα απαηηείηαη ε άδεηα θαη ε πιεξσκή ηειψλ απφδνζεο. 

Χζηφζν, ην εηθνλνγξαθεκέλν πεξηερφκελν ελδέρεηαη λα εμαθνινπζεί λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ εκπνξηθά ζήκαηα, δεκνζηφηεηα ή δηθαηψκαηα απνξξήηνπ. 

https://freesound.org/home/
https://pixabay.com/el/
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Μέζσ ηνπ Pixabay αλαδεηήζεθαλ δηάθνξεο εηθφλεο θαη ζθίηζα, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Γηα ηελ ιήςε ηνπ πιηθνχ, πνπ 

παξέρεηαη κέζσ ηνπ Pixabay δελ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία θάπνηνπ ινγαξηαζκνχ.  

 

4.4.5 Pinclipart  

 

Σν PinClipart (https://www.pinclipart.com/) είλαη κηα αλνηρηή θαη δσληαλή 

θνηλφηεηα εηθφλσλ clipart, πνπ απαηηεί απφ φινπο λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα 

κνηξάδνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  νκάδαο ζρεδηαζκνχ. Δλζαξξχλεη θάζε ιάηξε 

ηνπ clip art θαη ηνπ ζρεδηαζηή εηθφλσλ λα αλεβάδεη ην δηθφ ηνπ δσξεάλ έξγν ηέρλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ clip art, ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ηεο ζηινπέηαο θ.ιπ. Κάζε 

εηθφλα πνπ κεηαθνξηψλεηαη, πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο θαη ζε κνξθή PNG, γεγνλφο 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

Δλζαξξχλεη, επίζεο, ηνπο ρξήζηεο λα ζπιιέγνπλ θαη λα αλεβάδνπλ έξγα ηέρλεο, 

ρσξίο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Αιιά θάζε εηθφλα αλαζεσξείηαη απζηεξά απφ ηελ 

νκάδα ηνπ PinClipart. Ο ζθνπφο απηήο ηεο θνηλφηεηαο, είλαη λα παξέρεη ζηνπο 

ρξήζηεο εληειψο δσξεάλ εηθφλεο clip art πςειήο πνηφηεηαο θαη εηθφλεο. Ζ αλάιπζε 

ηεο εηθφλαο, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 800 * 800. Δπηπιένλ, θάζε ρξήζηεο κπνξεί 

κέζσ ηεο κπάξαο αλαδήηεζεο λα αλαδεηήζεη ην πεξηερφκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη 

λα θαηεβάζεη φζεο εηθφλεο επηζπκεί, δσξεάλ. Γηα ηελ ιήςε ηνπ πιηθνχ, πνπ 

παξέρεηαη, κέζσ ηνπ PinClipart, δελ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία θάπνηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 

4.4.6 Pixlr  

 

Σν Pixlr είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ, 

πνπ πξνζθέξεηαη online (https://pixlr.com/). Γηαζέηεη δχν δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο, ηελ 

έθδνζε Pixlr X, πνπ είλαη πνιχ απιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο, θαη ηελ έθδνζε Pixlr E, πνπ 

απεπζχλεηαη ζε πην έκπεηξνπο ρξήζηεο. Πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε εθέ θαη 

θίιηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ εηθφλσλ, θαζψο θαη αξθεηά εξγαιεία επεμεξγαζίαο. 

https://www.pinclipart.com/
https://pixlr.com/
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Γηα ηεο αλάγθεο ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

έθδνζε ηνπ Pixlr Δ θαη ζπγθεθξηκέλα αμηνπνηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξεη 

γηα: 

1. απνκάθξπλζε θφληνπ κηαο εηθφλαο επηιέγνληαο ην εξγαιείν «Cutout/Mask» 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν «Magic Mask», 

2. πξνζζήθε θεηκέλνπ επηιέγνληαο ην εξγαιείν «Text» θαη 

3. πξνζζήθε ζρεκάησλ επηιέγνληαο ην εξγαιείν «Shape»  

 

Σα παξαπάλσ εξγαιεία είλαη δηαζέζηκα ζην κελνχ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

αξηζηεξά  ηνπ πεξηβάιινληνο επεμεξγαζίαο Pixlr E, θαη έρνπλ καξθαξηζηεί κε 

θφθθηλν πιαίζην ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.67 Πεξηβάιινλ Pixlr E 
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4.5   Γπζθνιίεο θαη Πξνβιήκαηα 

 

ηελ ππνελφηεηα απηή, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ πξνέθπςαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην 

Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο, κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Αθφκε, ζα θαηαγξαθνχλ θαη φζεο δπζθνιίεο αληηκεησπίζηεθαλ 

θαηά ηηο δνθηκέο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα Blippar, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ επαπμεκέλνπ πεξηερνκέλνπ, ην πξψην πξφβιεκα πνπ ρξεηάζηεθε λα 

αληηκεησπηζηεί ήηαλ ε αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ εηθφλσλ – δεηθηψλ (marker) γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ θάζε blipp. χκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ Blippar, θάζε 

εηθφλα – δείθηεο ζα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 0,5 MB, λα θπκαίλεηαη 

απφ 300 έσο 800 pixels ζε πιάηνο θαη χςνο, λα κελ έρεη δηάθαλν θφλην, λα είλαη ζε 

κνξθή PNG ή JPEG, λα έρεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηέινο, κπνξεί λα είλαη RBG, 

αιιά φρη CMYK. Με βάζε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο, έγηλε ή θαηάιιειε αλαδήηεζε ζε 

αλνηρηέο δηαδηθηπαθέο πεγέο, έηζη ψζηε λα βξεζνχλ εηθφλεο πνπ φρη κφλν ηαηξηάδνπλ 

ζην ζρέδην δηδαζθαιίαο, αιιά πιεξνχλ θαη ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο.  

Καηά ηελ αλαδήηεζε, απνξξίθζεθαλ εηθφλεο πνπ δελ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ην 

πξφγξακκα, ελψ ζε άιιεο εηθφλεο έγηλε επεμεξγαζία, έηζη ψζηε λα απμεζεί ην πιάηνο 

θαη ην χςνο ηνπο κέζσ ηνπ Pixlr ή λα πξνζηεζνχλ ιεπηνκέξεηεο, ψζηε ε εηθφλα λα 

αλαγλσξίδεηαη θαιχηεξα απφ ην πξφγξακκα. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε εηθφλα -

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην θχιιν εξγαζίαο «Ζ Αλαηνκία ηνπ δνληηνχ» (βι. 

Παξάξηεκα 3), ζηελ νπνία πξνζηέζεθε έλα πιαίζην θαζψο θαη έλα clipart κε έλα 

κεγεζπληηθφ θαθφ κέζα ζε έλα ζρήκα (δηπισκέλε γσλία), γηα γίλεη απνδεθηή απφ ην 

Blippar σο εηθφλα – δείθηεο. Δπηπιένλ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ηεξήζεθαλ θαη ζηηο εηθφλεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δείθηεο, φπσο νη εηθφλεο ηεο δεχηεξεο άζθεζεο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο «Φξνληίδα ησλ δνληηψλ» (βι. Παξάξηεκα 5) θαη νη εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθα ζην θχιιν εξγαζίαο «Πείξακα» (βι. Παξάξηεκα 4). 

Μηα αθφκε δπζθνιία, θαηά ηελ ζρεδίαζε κε ην Blippar, ήηαλ ζηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζηνηρείνπ Widget Audio. Γηα λα αλαγλσξίζεη ην πξφγξακκα έλα αξρείν ήρνπ 
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απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή WAV, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη έπξεπε λα 

επηιεγνχλ αξρεία ήρνπ ηέηνηαο κνξθήο, κέζσ ηεο ζειίδαο freesound πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλεχξεζε ησλ ήρσλ. Χζηφζν, νη ήρνη ηνπ freesound δελ 

πξνζθέξνληαλ φινη ζε κνξθή WAV θαη επνκέλσο, γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε 

δπζθνιία ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα online δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα 

κεηαηξνπήο ήρνπ ζε κνξθή WAV. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ε ζειίδα 

https://online-audio-converter.com/, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο λα θάλεη upload έλα αξρείν ήρνπ θαη λα επηιέμεη ζε κηα κνξθή ζέιεη λα ην 

κεηαηξέςεη. 

Πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο ππάξρνπλ θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ Widget Video, θαζψο 

γηα λα αλαγλσξίζεη ην Blippar ηα βίληεν πνπ επηζπκεί λα αλεβάζεη ν ρξήζηεο ζα 

πξέπεη ε αλάιπζε ηνπο λα είλαη ηδαληθά 1280 x 720p, ν ηχπνο αξρείνπ λα είλαη MP4, 

ην κέγηζην κέγεζφο ηνπο λα είλαη 50MB, ε δηάξθεηά ηνπο λα είλαη γχξσ ζηα 60 

δεπηεξφιεπηα θαη λα πεξηέρνπλ θαη ήρν. Όινη απηνί νη παξάκεηξνη έπξεπε λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ζρεδίαζε ησλ δηαθφξσλ βίληεν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ 

ηνπ Movie Maker.  

Όζνλ αθνξά ζπλνιηθά ηελ αλαδήηεζε πιηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο, δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη αξθεηφ δηαζέζηκν πιηθφ ζε αλνηρηέο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο, φπσο ην Pixabay θαη ην Pinclipart, φζνλ αθνξά ηηο εηθφλεο πνπ 

ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Χζηφζν, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηα βίληεν κηαο 

θαη ην απνηέιεζκα αλαδεηήζεσλ γηα ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή ζε αλνηρηέο δηαδηθηπαθέο 

πεγέο βίληεν, φπσο ην Youtube, δελ έθεξε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε ζπλζέηνληαο βίληεν, πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαη πξνζζέηνληαο αθήγεζε ζηα ειιεληθά κέζσ ηνπ 

Movie Maker. Σν γεγνλφο κε εχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ βίληεν θαη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο απηψλ ήηαλ αθελφο κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, σζηφζν ην πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε πξνζθέξεηαη θαη γηα κειινληηθή ρξήζε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε έιιεηςε θαη ζε εθαξκνγέο γηα ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή 

πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, κηαο θαη φιεο φζεο βξέζεθαλ 

ππνζηεξίδνπλ σο γιψζζα ηα αγγιηθά. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Brush Monster, ε νπνία παξά ην γεγνλφο φηη 

https://online-audio-converter.com/
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ρξεζηκνπνηεί ηελ αγγιηθή γιψζζα, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ animation πνπ επεμεγνχλ 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο.   

Οινθιεξψλνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζην πείξακα πνπ καγλεηνζθνπήζεθε 

γηα ηηο αλάγθεο ηηο 4
εο

 δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο. Σν 

πείξακα απνηεινχληαλ απφ δχν θάζεηο, ηελ πξψηε, ζηελ νπνία βπζίδνληαη ηξία απγά 

ζε δηαθνξεηηθά δηαιχκαηα θαη ηε δεχηεξε, ζηελ νπνία κεηά απφ κηα κέξα 

παξαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα βγάδνληαο ηα απγά απφ ηα δηαιχκαηα. Παξφιν πνπ 

ε δηαδηθαζία είλαη απιή, ρξεηάζηεθε λα ηελ επαλαιάβνπκε δπν θνξέο, θαζψο ηελ 

πξψηε θνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ αθαηξνχζακε ην απγφ απφ ην μχδη έζπαζε, κηαο 

θαη ήηαλ σκφ θαη ην ηζφθιη ηνπ είρε κεηαηξαπεί ζε ειαζηηθή κεκβξάλε. Απφ ηελ 

δηαδηθαζία απηή έγηλε αληηιεπηφ πσο ζα έπξεπε λα είραλ ηνπνζεηεζεί πεξηζζφηεξα 

απφ έλα απγά ζε μχδη, έηζη ψζηε λα πξνβιεθζεί ε δηαδηθαζία θάπνηνπ αηπρήκαηνο.  

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ αμηνπνηήζεθαλ δχν απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο: ε επαχμεζε θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε επαχμεζε 

3D κνληέισλ. Παξφιν πνπ ην πξφγξακκα Blippar ππνζηεξίδεη θαη ηα δχν, ε 

επαχμεζε θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θξίζεθε κε ζπκβαηή κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο θαη ηα κέζα πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα πξνο αμηνπνίεζε. Δλδερνκέλσο, 

θάπνηνο/α ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα ηελ ελζσκαηψζεη αμηνπνηψληαο 

αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο ηάμεο ηνπ.  

ρεηηθά κε ηα 3D αληηθείκελα, ελψ αξρηθά ππήξρε ε ηδέα λα ελζσκαησζνχλ 

κεξηθά ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζπλέρεηα ε αλαδήηεζε ζε αλνηρηέο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο ηέηνησλ κνληέισλ, φπσο ην Sketchfab 

(https://sketchfab.com/feed), δελ έθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ψζηε λα βξεζεί 

θάηη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 3D κνληέινπ κε ειεχζεξα 

πξνγξάκκαηα, φπσο ην Unity 3D, Google Sketchup, Blender θ.α. Χζηφζν, ε 

δεκηνπξγία 3D κνληέισλ απαηηεί ηε γλψζε ρεηξηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο έξγσλ ζε 

πεξηβάιινληα παξαγσγήο ηξηζδηάζηαηνπ θφζκνπ θαη ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν θαη θαιή 

γλψζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο απηήο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο είλαη νηηδήπνηε δεκηνπξγείηαη λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί κε επθνιία απφ 

https://sketchfab.com/feed
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νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ρσξίο εηδηθέο γλψζεηο, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο 3D 

κνληέινπ απνξξίθζεθε.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δνθηκέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ 

Blippar, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί είλαη φηη γηα λα δνπιέςεη ζσζηά ε 

εθαξκνγή Blippar, ζε θάπνηα θηλεηή ζπζθεπή, απαηηείηαη πνιχ θαιή ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν (3G/4G). Δπηπιένλ, γηα λα αληρλεχζεη ε εθαξκνγή ηελ εηθφλα – δείθηε 

(marker) ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο ζην ρψξν θαη ν ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηελ θάκεξα ηεο ζπζθεπήο έηζη ψζηε λα ζηνρεχζεη ζηελ εηθφλα 

- δείθηε θξαηψληαο ηελ ζπζθεπή ζηαζεξή. Αλ ε θάκεξα είλαη πνιχ θνληά ή πνιχ 

καθξηά απφ ηελ εηθφλα – δείθηε ηφηε ε εθαξκνγή δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ 

αλαγλσξίζεη. Αθφκε, παξαηεξήζεθε κηα δπζιεηηνπξγία ζρεηηθά κε ην Widget Audio, 

θαζψο ηα αξρεία ήρνπ ηα νπνία αλέβεθαλ ζην Blippar, δελ ιεηηνπξγνχζαλ πάληνηε 

κέζσ ηνπ Blippar App. Γπζηπρψο απηφ ην ηερληθφ πξφβιεκα δελ κπφξεζε λα 

δηεξεπλεζεί θαη νχηε ππάξρεη θάπνηα ιχζε ζρεηηθά κε απηφ ζηε ζειίδα ππνζηήξημεο 

ηνπ Blippar. 

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη θάζε εηθφλα blipp πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη έλαλ μερσξηζηφ 

δνθηκαζηηθφ θσδηθφ (test code), ηνλ νπνίν πξέπεη λα εηζάγεη ζηελ εθαξκνγή ν 

ρξήζηεο πξηλ ζθαλάξεη ηελ εηθφλα – δείθηε, απηφ ζπλεπάγεηαη κηα δηαδηθαζία 

ζπλερφκελσλ πξνζζεθψλ ησλ δηαθφξσλ δνθηκαζηηθψλ θσδηθψλ. Απηή είλαη κηα 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ρξήζηεο, πνπ ζα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

δσξεάλ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Blippar, ε νπνία επηιέρζεθε θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο παξνχζαο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Οη ζπλδξνκεηηθέο εθδφζεηο, φπσο ε 

εθπαηδεπηηθή έθδνζε, πέξαλ ησλ επηπιένλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ, δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιψλ blipp, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε κηα θακπάληα θαη 

θέξνπλ έλαλ κφλν δνθηκαζηηθφ θσδηθφ, ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη 

κφλν κηα θνξά ζηε ζπζθεπή ηνπ. Παξφια απηά, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δσξεάλ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, 

ην πξφβιεκα ηεο ζπλερφκελεο πξνζζήθεο ησλ δνθηκαζηηθψλ θσδηθψλ ζηελ 

εθαξκνγή κπνξεί λα μεπεξαζηεί εηζάγνληαο φινπο ηνπο θσδηθνχο ζηελ αξρή 

ρσξίδνληαο ηνλ έλαλ απφ ηνλ άιινλ κε θφκκα (π.ρ. 121314,232425,323334). 
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Παξαηεξήζεηο – πδήηεζε  

 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη 

εθαξκνγέο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

κειέηεο, επηιέρζεθε έλα Αξρηθφ ρέδην Γηδαζθαιίαο γηα ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, ζην νπνίν φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε απιά 

κέζα θαη δελ αμηνπνηνχλ θαζφινπ ηελ ηερλνινγία. ηε ζπλέρεηα, ην ζρέδην απηφ 

εκπινπηίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο, αθνινπζήζεθε 

ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ειήθζεζαλ ππφςε νη αξρέο ηηο Κηλεηήο θαη 

Βησκαηηθήο Μάζεζεο θαζψο θαη ε θηινζνθία ηνπ  λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα 

ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ην Νέν 

ρνιείν (ρνιείν 21νπ αηψλα). Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα 

εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηελ 

επθνιία ρξήζεο ηνπο θαη ην άξηην απνηέιεζκα ηνπο, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ελφο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. 

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηνπ Αξρηθνχ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο θαη 

ελζσκάησζεο ζε απηφ ηεο ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνέθπςε κηα 

ζεηξά απφ επξήκαηα, ηα νπνία απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ σο 

εμήο: 

Σν πξψην εξψηεκα, αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο  

κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο γηα ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα απηφ, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο, θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνηάζεθαλ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αξρηθνχ ρεδίνπ, 

ζπληζηνχλ κηα πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί έλα ζρέδην 
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δηδαζθαιίαο. Όια ηα βήκαηα ζρεδίαζεο αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ππνθεθάιαηα 4.3 θαη 4.4, κηαο θαη 

απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη έλα πξφηππν ζχκθσλα 

κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλεζεί έλαο/κηα εθπαηδεπηηθφο γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ δηθνχ 

ηνπ/ηεο πιηθνχ.  

Σν δεχηεξν εξψηεκα, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ, πνπ  

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα ζρέδην 

δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο επηζηήκεο. Σν εξψηεκα απηφ απαληήζεθε κέζα απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα έρεη θάζε δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζρεδηάζηεθε κε 

ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

Δκπινπηηζκέλν ρέδην Γηδαζθαιίαο. πλνπηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα,  αλακέλεηαη λα ελζνπζηάζνπλ ηνπο 

καζεηέο, πξνζθέξνληαο ηνπο πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα κάζεζε, θαιιηέξγεηα 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο, αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πιαίζην ηνλ νκάδσλ, αηνκηθή 

πξφνδν κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο 

θαη ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη 

απφθηεζε ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ θξνληίδα ηεο ζηνκαηηθήο 

πγηεηλήο. Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Blippar γηα ηελ επαχμεζε ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη λα θξαηήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ 

γηα ηελ δηαδηθαζία, ζπλδπάδνληαο ηε κάζεζε κε ηε δηαζθέδαζε. 

Σν ηξίην, θαηά ζεηξά, εξψηεκα «Πφηε ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο δελ έρεη θάπνηα πξνζηηζέκελε δηδαθηηθή αμία θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ελφο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο;» απαληήζεθε θαη πάιη κέζα 

απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Αξρηθνχ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο, εμεηάζηεθαλ φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζηφρνη απηψλ θαη επηιέρζεθαλ, κε βάζε ηελ πξνζηηζέκελε 

δηδαθηηθή αμία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, δηαπηζηψζεθε πσο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, 

φπσο ην παηρλίδη κε ηελ κπάια, ή ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, φπσο ε θαηαζθεπή κε πιαζηειίλε, δελ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε  ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Δίλαη δφθηκν, ν/ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζέιεη λα πεηχρεη θαη ζηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη λα επηιέμεη 

ζπλεηδεηά ηα εξγαιεία εθείλα, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο.  

Σν ηέηαξην, θαη ηειεπηαίν, εξψηεκα αθνξά ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ απφθαζε ελφο/κηαο εθπαηδεπηηθνχ λα ελζσκαηψζεη ηελ επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Σν εξψηεκα 

απηφ απαληήζεθε κέζα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Δκπινπηηζκέλνπ ρεδίνπ Γηδαζθαιίαο, θαζψο θαη κέζα απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ππνθεθάιαην 4.5. Δλ 

ζπληνκία, ε ελζσκάησζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα ζρέδην 

δηδαζθαιίαο ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιηθφ 

πιαίζην θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ πιαίζην, εγείξνπλ 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, κηαο θαη ε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απαηηεί ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ ζπζθεπψλ ηάκπιεη, ηερληθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ.  

Όζνλ αθνξά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, απαηηείηαη ε απνδνρή θαη ε εμνηθείσζε 

ησλ ίδησλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ/ηξησλ ηνπο, κε ηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πιηθνχ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο 

εθάζηνηε ζθνπνχο, θαζψο θαη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο απηψλ. Ζ ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία 

ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, απνδείρζεθε ζηελ πξάμε πην ρξνλνβφξα απφ ηελ 

ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ κε απιά κέζα. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ην πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε είλαη ςεθηαθφ, δελ θζείξεηαη θαη κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα 

κειινληηθή ρξήζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ πξνζθέξεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάδνληαη κε απιά κέζα θαη αμηνπνηνχλ πιηθά γηα θαηαζθεπέο, ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ εχθνια θαη θαηαζηξέθνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζρεδίαζε ηνπ επαπμεκέλνπ πιηθνχ εθηηκάηαη φηη ζα κπνξέζεη λα 

βνεζήζεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.   
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Πεξηνξηζκνί & Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Έξεπλεο 

 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο έληαμεο ησλ 

εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ελφο ζρεδίνπ 

δηδαζθαιίαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Ζ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο, θαζψο θαη νη  

παξαηεξήζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο ππμίδα απφ 

νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθφ επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Χζηφζν, ε κειέηε παξνπζίαζε θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ 

αμηνπνηήζεθαλ δχν απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο: 

ε επαχμεζε θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε επαχμεζε 3D κνληέισλ. Θα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ, επνκέλσο, κηα κειινληηθή έξεπλα λα εζηηάζεη ζηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο 

ηφζν ησλ 3D κνληέισλ φζν θαη ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ, εμεηάδνληαο ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επθνιία, αιιά θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εηζαγσγή ηέηνησλ ζηνηρείσλ. 

Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί κηα πξφηαζε πεξηιακβάλνληαο δχν 

ζρέδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο 

ηεο Α΄ δεκνηηθνχ, ην έλα κε ζπκβαηηθά κέζα θαη ην άιιν κε ηερλνινγηθά κέζα. Θα 

ήηαλ δφθηκν κηα κειινληηθή έξεπλα λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζρεδίσλ 

ζηελ πξάμε θαη λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

Σέινο, ε παξνχζα πξφηαζε απνηειεί κηα πηινηηθή εθαξκνγή, ε νπνία πηνζεηεί 

ηεο αξρέο ηεο βησκαηηθήο θαη ηεο θηλεηήο κάζεζεο παξάιιεια κε ηε θηινζνθία ηνπ 

λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ην Νέν ρνιείν (ρνιείν 21νπ αηψλα). Κξίλεηαη 

ζθφπηκν κειινληηθά λα δηεξεπλεζεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξφηαζε απηή ζα 

κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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Παξάξηεκα 1 

 

 

 

 
2 

1 



   

156 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 



   

157 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 



   

158 

 

 

 

 

 

 

 

8 

7 



   

159 

 

 

 

 

 

  

10

0 

9 



   

160 

 

 

 

 

 

 

 

12

0 

11

0 



   

161 

 

 

 

 

 

 

  

14 

0 

13 



   

162 

 

 

 

 

 

 

 

16 

15 

0 



   

163 

 

 

 

 

 

 

 
18 

0 

17 

0 



   

164 

 

 

 

 

 

 

  

20 

0 

19 

0 



   

165 

 

 

 

 

 

 

  

21 

0 

22 

0 



   

166 

 

 

 

 

 

 

  

23 

24 

 



   

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 

0 



   

168 

 

Παξάξηεκα 2 
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Παξάξηεκα 3 

 

Η Ανατομία του δοντιού 

 

 

Χρησιμοποίησε την εφαρμογή Blippar για να σκανάρεις την παρακάτω 

εικόνα ώστε να ανακαλύψεις τι κρύβεται στο εσωτερικό ενός δοντιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test code: 148454 
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Παξάξηεκα 4 

 

Πείραμα 

 

Βήμα 1ο  

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Blippar για να σκανάρετε την παρακάτω 

εικόνα (test code: 141618 ). 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί σε κάθε αυγό μετά από μια ημέρα; Γράψτε τις 

απόψεις για κάθε αυγό στο πλαίσιο δίπλα από κάθε εικόνα. 
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 Αυγό σε στοματικό διάλυμα 
 

 

 

 Αυγό σε ξύδι 

 

 

 

 Αυγό σε κόκα κόλα 
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Βήμα 3ο  

Για να δείτε τι θα συμβεί σε κάθε αυγό σκανάρετε μέσω του Blippar την 

παρακάτω εικόνα (test code: 131719) 
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Παξάξηεκα 5 

 

Φροντίδα των δοντιών 

 

Άσκηση 1η  

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Blippar για να σκανάρετε την παρακάτω 

εικόνα έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το βίντεο (test code: 324252) 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 2η  

Για να φροντίσουμε τα δόντια μας χρειαζόμαστε:  

 

1. Οδοντόβουρτσα & οδοντόκρεμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκανάρετε με την 

εφαρμογή Blippar τη 

διπλανή εικόνα για να 

δείτε τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθούμε 

για να βουρτσίσουμε 

σωστά τα δόντια μας με 

την οδοντόβουρτσα και 

την οδοντόκρεμα. 

Test code: 354565 
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2. Οδοντικό νήμα  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Στοματικό διάλυμα 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 3η   

 

  

  

 

 

Παρα ρτημα 6 

Σκανάρετε με την 

εφαρμογή Blippar τη 

διπλανή εικόνα για να 

δείτε πώς μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το 

οδοντικό νήμα μετά το 

βούρτσισμα των δοντιών. 

Test code: 364656 

 

Σκανάρετε με την 

εφαρμογή Blippar τη 

διπλανή εικόνα για να 

μάθετε σε τι βοηθάει το 

στοματικό διάλυμα 

Test code: 374757 

 

Σκανάρετε με την 

εφαρμογή Blippar τη 

διπλανή εικόνα για να 

ακούσετε το τραγούδι 

των picou picou για το 

βούρτσισμα των δοντιών! 

Test code: 384858 
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Παξάξηεκα 6 

 

Δόντια & τροφές 

 

  

Οδηγίες 

Με τι βοήθεια της εφαρμογής Blippar σκανάρετε πρώτα το λυπημένο 

δοντάκι, για να δείτε ποιες τροφές κάνουν κακό στα δόντια κα στη 

συνέχεια το χαρούμενο δοντάκι για να δείτε ποιες τροφές κάνουν καλό 

στα δόντια. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Test code: 139353 Test code: 149454 
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Στη συνέχεια συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τις τροφές που 

κάνουν κακό στα δόντια και τις τροφές που κάνουν καλό στα δόντια. 

 

 

  

   

 

 

 

 

Τροφές που κάνουν 

 κακό στα δόντια 

Τροφές που κάνουν 

 καλό στα δόντια 
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Παξάξηεκα 7 

 

 


