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Περίληψη 

Έρευνες καταδεικνύουν πως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Ε.Π.) μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 

μετατρέπει τη μάθηση σε μια πιο ενθαρρυντική, ευχάριστη, διασκεδαστική και 

ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τον εμπλουτισμό 

ενός πρωτότυπου σχολικού εγχειριδίου μέσω μιας εφαρμογής Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για έξυπνες φορητές συσκευές που συμπληρώνει και 

υποστηρίζει την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των Κοινωνικών 

Ιστοριών σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Η εφαρμογή, που 

ονομάζεται Zappar, αποτελείται από ένα πρωτότυπο βιβλίο που περιέχει μια 

Κοινωνική Ιστορία και ένα λογισμικό ικανό να διαβάσει ειδικούς δείκτες που 

έχουν εισαχθεί στο περιεχόμενο του βιβλίου. Όταν οι εν λόγω δείκτες 

τοποθετούνται μπροστά από την κάμερα μιας έξυπνης κινητής συσκευής, 

τρισδιάστατα αντικείμενα, ήχοι, κινούμενα σχέδια και άλλα διαδραστικά 

στοιχεία ξεπηδούν από τις σελίδες του, κάνοντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική 

και συναρπαστική. Διενεργήθηκε μια μελέτη περίπτωσης σε μαθητή με 

σύνδρομο Asperger η οποία έδειξε καλή αποδοχή της εφαρμογής για την 

ενίσχυση των κοινωνικών του δεξιοτήτων. 

Λέξεις Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, έξυπνες κινητές συσκευές, 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, σύνδρομο Asperger, Zappar 
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Abstract 

Research shows that Augmented Reality (AR) is able to make a significant 

contribution to education. This technology turns learning into a more 

encouraging, enjoyable, fun and interesting activity. This paper presents the 

enrichment of an original textbook through an Augmented Reality application for 

smart mobile devices that complements and supports the learning of social skills 

through Social Stories in children with ASD. The application, called Zappar, 

consists of an original book containing a Social History and software capable of 

reading specific markers inserted into the book's content. When these markers 

are placed in front of the camera of a smart mobile device, 3D objects, sounds, 

animations and other interactive elements leap from its pages, making learning 

more fun and exciting. A case study was performed on a student with Asperger 

syndrome which showed good acceptance of the application to enhance his social 

skills. 
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Εισαγωγή 

 

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) είναι μια διαδεδομένη 

αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας, την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τη φαντασία στο παιχνίδι. Πολλά παιδιά με 

αυτισμό τείνουν να αυτοδιεγείρονται, χτυπώντας ή κουνώντας τα χέρια τους, 

ταλαντεύοντας το σώμα τους ή ηχολαλώντας. Η δυσκολία στην κατανόηση και 

την έκφραση συναισθημάτων και η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι επίσης 

χαρακτηριστικά ατόμων με αυτισμό. Μια παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί 

στο αρχικό επίπεδο της θεραπείας των Δ.Α.Φ. είναι η Κοινωνική Ιστορία 

(Lakshmiprabha, Santos, Mladenov & Beltramello, 2014). 

Μια κοινωνική ιστορία είναι μια διήγηση σε γραπτή ή οπτικοποιημένη 

μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα παιδιά με Δ.Α.Φ. στην 

ερμηνεία και την κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων και στον καθορισμό 

μιας κατάλληλης απόκρισης και συμπεριφοράς. Η παρουσίαση της Κοινωνικής 

ιστορίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς μια λιγότερο ενδιαφέρουσα 

εμφάνιση μπορεί να μην αποσπάσει την προσοχή του ενδιαφερόμενου και το 

μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει να μη γίνει αντιληπτό (Lorimer, Simpso, 

Myles & Ganz, 2002). 

Σημαντικός σύμμαχος προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναδειχτεί τις 

τελευταίες δεκαετίες οι παρεμβάσεις που βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας,  
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με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με Δ.Α.Φ. 

(Grynszpan, Weiss, Perez-Diaz & Gal, 2014 ∙ Hugues, Fuchs & Nannipieri, 2011) 

Όπως ισχυρίζονται πολλοί ειδικοί, οι μαθητές με αυτισμό αισθάνονται 

άνετα να «επικοινωνούν» με σύγχρονα gadget και άλλες τεχνολογικές συσκευές. 

Δηλαδή, η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών για τη 

διδασκαλία παιδιών με αυτισμό καθιστά δυνατή τη χρήση σύγχρονων εξελίξεων 

στον κλάδο της πληροφορικής για τη βελτίωση των διαδικασιών 

κοινωνικοποίησης των ατόμων με αυτισμό (SMART-ASD).  

Η τεχνολογία που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος ακόμα και στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι αυτή της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (Ε.Π.) που μπορεί να συνδυάσει τον εικονικό κόσμο με την 

πραγματική του κατάσταση. Οι αλλαγές που υπόσχεται να φέρει η συγκεκριμένη 

τεχνολογία στην εκπαίδευση αφορά εκτός των άλλων και στο έντυπο 

εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο μπορεί να δώσει μια εντελώς νέα μορφή μέσω 

του εμπλουτισμού του με τρισδιάστατα εικονικά στοιχεία ή/και ψηφιακό υλικό. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια 

γνωριμίας με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) μέσω της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Παρουσιάζεται ο ορισμός και η ιστορική εξέλιξή 

της, οι τεχνολογίες και οι συσκευές που έχουν αναπτυχθεί και οι βασικότεροι 

τομείς  στους οποίους αξιοποιείται η εν λόγω τεχνολογία. Στη συνέχεια 

αναλύεται περαιτέρω η αξιοποίηση της Ε.Π. στον χώρο της εκπαίδευσης και 
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γίνεται ειδικότερη αναφορά στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τις σχετικές 

θεωρίες μάθησης και στις κοινωνικές ιστορίες ως μέθοδος παρέμβασης. 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας παρουσιάζεται η μεθοδολογία της 

έρευνας που περιλαμβάνει τον ερευνητικό σχεδιασμό, το προφίλ του 

συμμετέχοντα στην έρευνα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται και τα 

εργαλεία που αξιοποιήθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί το πρωτότυπο 

εκπαιδευτικό υλικό. Περιλαμβάνονται επίσης η διαδικασία της έρευνας, η 

ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν. 

  

3 

 



 
 

1. Επαυξημένη Πραγματικότητα 

 

1.1 Ορισμός της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Το 1997, ο Ronald Azuma όρισε την Ε.Π. ως τον συνδυασμό πραγματικού 

και εικονικού περιβάλλοντος που είναι ταυτόχρονα τρισδιάστατο και 

διαδραστικό σε πραγματικό χρόνο (Carmigniani et al., 2011).  Η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (Ε.Π.) σε γενικές γραμμές ορίζεται ως η άμεση ή έμμεση 

προβολή σε πραγματικό χρόνο ενός φυσικού περιβάλλοντος του πραγματικού 

κόσμου που έχει βελτιωθεί ή αυξηθεί προσθέτοντας εικονικές πληροφορίες σε 

αυτό. Η εν λόγω τεχνολογία είναι διαδραστική και τρισδιάστατη, καθώς 

συνδυάζει πραγματικά και εικονικά αντικείμενα (Carmigniani et al., 2011). 

Με απλά λόγια μπορούμε να αναφέρουμε πως η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα στοχεύει στην απλοποίηση της ζωής του χρήστη φέρνοντας 

εικονικές πληροφορίες όχι μόνο στο άμεσο περιβάλλον του, αλλά και σε 

οποιαδήποτε έμμεση προβολή του πραγματικού περιβάλλοντος, όπως η ζωντανή 

ροή βίντεο. Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει την αντίληψη και την αλληλεπίδραση 

του χρήστη με τον πραγματικό κόσμο, καθώς αυξάνει την αίσθηση της 

πραγματικότητας μέσω της υπέρθεσης εικονικών αντικειμένων και ενδείξεων 

στον πραγματικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο (Van Krevelen & Poelman, 2010).  

 

 

 

 

4 

 



 
 

1.2 Ιστορία της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Η πρώτη εμφάνιση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) 

χρονολογείται τη δεκαετία του 1950 όταν ο Morton Heilig, ένας 

κινηματογραφιστής, οραματίστηκε τον κινηματογράφο ως μια δραστηριότητα, 

που θα είχε τη δυνατότητα να εντάξει τον θεατή στα τεκταινόμενα της οθόνης 

εμπλέκοντας όλες τις αισθήσεις του με αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, το 1962, ο 

Heilig δημιούργησε ένα πρωτότυπο του οράματός του, το οποίο είχε περιγράψει 

νωρίτερα το 1955 στο «The Cinema of the Future», με το όνομα Sensorama 

(Carmigniani et al., 2011∙ http://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama). 

 Στη συνέχεια, το 1966, ο Ivan Sutherland ήταν ο πρώτος που δημιούργησε 

ένα σύστημα Ε.Π. εφευρίσκοντας την οθόνη που τοποθετείται στο κεφάλι (head 

mounted display –εικ. 1) (Carmigniani et al., 2011). 

 

 

Εικόνα 1.Οθόνη που φοριέται στο κεφάλι του Ivan Sutherland.  

Πηγή: Carmigniani et al., (2011) 

Το 1975, ο Myron Krueger δημιουργεί το Videoplace, ένα δωμάτιο που 

επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με εικονικά αντικείμενα για πρώτη 

φορά.  Αργότερα, οι Tom Caudell και David Mizell από την Boeing επινόησαν τον 
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όρο Augmented Reality (Επαυξημένη Πραγματικότητα) βοηθώντας τους 

εργαζόμενους στην εταιρεία τους να συναρμολογήσουν καλώδια και εξαρτήματα 

για ένα αεροσκάφος. Άρχισαν επίσης να συζητούν τα πλεονεκτήματα της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) έναντι της Εικονικής Πραγματικότητας 

(VR), όπως για παράδειγμα η απαίτηση λιγότερης ισχύος καθώς στην Ε.Π. 

χρειάζονται λιγότερα pixel. Την ίδια χρονιά, o L. B Rosenberg ανέπτυξε ένα από 

τα πρώτα λειτουργικά συστήματα Ε.Π., που ονομάστηκε Virtual Fixtures και 

επέδειξε τα οφέλη του για την ανθρώπινη εργασιακή απόδοση, ενώ οι Feiner, 

MacIntyre και Seligmann παρουσίασαν τις προδιαγραφές ενός πρωτότυπο 

συστήματος Ε.Π. με το όνομα KARMA (Carmigniani et al., 2011).  

Το συνεχές Πραγματικού - Εικονικού που φαίνεται στην εικόνα 2 δεν 

ορίζεται μέχρι το 1994 όταν οι Paul Milgram και Fumio Kishino το όρισαν ως ένα 

συνεχές που εκτείνεται από το πραγματικό ως το εικονικό περιβάλλον. H 

Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Εικονική Πραγματικότητα βρίσκονται κάπου 

ενδιάμεσα με την Επαυξημένη Πραγματικότητα να είναι πιο κοντά στο 

πραγματικό περιβάλλον και η Εικονική Πραγματικότητα να είναι πιο κοντά στο 

εικονικό περιβάλλον.  

 

Εικόνα 2. Το συνεχές Πραγματικού - Εικονικού των Milgram και Kishino. 

Πηγή: Van Krevelen & Poelman, (2010) 
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Το 1997, ο Ronald Azuma γράφει την πρώτη έρευνα πάνω στην Ε.Π. 

παρέχοντας έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα.  

 Το πρώτο υπαίθριο κινητό παιχνίδι Ε.Π., το ARQuake, αναπτύχθηκε από 

τον Bruce Thomas το 2000 και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς 

Συμποσίου για τους φορητούς υπολογιστές. Το 2005, η έκθεση Horizon Report 

(Johnson, &  Smith, 2005) προέβλεψε ότι οι τεχνολογίες Ε.Π. θα εμφανιστούν 

πληρέστερα μέσα στα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια και, ως επιβεβαίωση 

αυτής της πρόβλεψης, τα συστήματα κάμερας που μπορούσαν να αναλύσουν 

φυσικά περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο και να συσχετίζουν θέσεις μεταξύ 

αντικειμένων και περιβάλλοντος αναπτύχθηκαν τον ίδιο χρόνο. Αυτός ο τύπος 

συστήματος κάμερας έγινε η βάση για την σύνδεση εικονικών αντικειμένων με 

την πραγματικότητα στα συστήματα Ε.Π.  Τα επόμενα χρόνια, όλο και 

περισσότερες εφαρμογές Ε.Π. αναπτύχθηκαν, ειδικά εφαρμογές για έξυπνες 

κινητές συσκευές, όπως το Wikitude AR Travel Guide που κυκλοφόρησε το 2008, 

αλλά και ιατρικές εφαρμογές το 2007 (Johnson, Levine, Smith & Stone, 2010 ∙ 

http://www.wikitude.org/dewikitude-drive-eyes-road-againenwikitude-drive-

eyes-road ). 

Σήμερα, με τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία, παράγεται ένας 

αυξανόμενος αριθμός συστημάτων και εφαρμογών Ε.Π. ιδίως με τις εξαιρετικές 

επιδόσεις που παρουσιάζουν οι πιο πρόσφατες έξυπνες κινητές συσκευές. 

(Carmigniani et al., 2011). 
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1.3 Τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας 

 

Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή ενός συστήματος 

Ε.Π. παρέμειναν τα ίδια από το πρωτοποριακό έργο του Ivan Sutherland της 

δεκαετίας του 1960 (Van Krevelen & Poelman, 2010):  

Η ύπαρξη βασικού  hardware εξοπλισμού:  

• υπολογιστής ή οποιαδήποτε φορητή συσκευή με ισχυρό 

επεξεργαστή και σημαντικό αποθηκευτικό χώρο,  

• οθόνη,  

• κάμερα,  

• συστήματα αναγνώρισης (GPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο),  

• κάρτα δικτύου,  

• στοιχεία του περιβάλλοντος του ατόμου ή τοποθεσία όπου το 

πραγματικό και το εικονικό πρόκειται να συνδυαστούν. Τα σημεία 

όπου θα γίνει η παρουσίαση των ψηφιακών δεδομένων,  

αλλά και software εξοπλισμού: 

• ένα πρόγραμμα ή μία εφαρμογή (application) Επαυξημένης 

Πραγματικότητας,  

• διαδίκτυο (Carmigniani & Furht, 2011). 
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1.3.1 Συσκευές Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Οι κύριες συσκευές για την εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας 

είναι οι οθόνες, οι συσκευές εισαγωγής, οι συσκευές εντοπισμού  και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

1.3.1.1 Οθόνες 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι οθονών που χρησιμοποιούνται στην Ε.Π.: οι 

οθόνες που εφαρμόζονται στο κεφάλι (HMD), οι φορητές οθόνες και οι χωρικές 

οθόνες. 

1.3.1.1.1 Οθόνες  που εφαρμόζονται στο κεφάλι 

         Η οθόνη που εφαρμόζεται στο κεφάλι (HMD) είναι μια συσκευή 

προβολής που φοριέται στο κεφάλι ή αποτελεί μέρος ενός κράνους και επιτρέπει 

στον χρήστη να παρακολουθεί τόσο εικόνες του πραγματικού όσο και του 

εικονικού περιβάλλοντος (εικ. 3). Η εν λόγω οθόνη διακρίνεται ανάλογα με τον 

τρόπο που προβάλλει το αποτέλεσμα της επαύξησης, σε προβολή μέσω βίντεο ή 

μέσω οπτικής διαφάνειας και μπορεί να έχει μονοφθαλμική ή διοφθαλμική 

οπτική οθόνη.  

 

Εικόνα 3. Οθόνη που φοριέται στο κεφάλι 
Πηγή: Carmigniani et al., 2011 
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1.3.1.1.2 Φορητές οθόνες 

   Οι φορητές οθόνες αποτελούν μικρές υπολογιστικές συσκευές με οθόνη 

τις οποίες ο χρήστης μπορεί να κρατήσει στα χέρια του (εικ. 4). Χρησιμοποιούν 

τεχνικές προβολής βίντεο για την επικάλυψη γραφικών στο πραγματικό 

περιβάλλον και αισθητήρες, όπως ψηφιακές πυξίδες και μονάδες GPS για τους 

αισθητήρες εντοπισμού, συστήματα βασικής σήμανσης, όπως το ARToolKit ή / 

και μεθόδους μηχανικής όρασης, όπως το SLAM. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες διαθέσιμων στο εμπόριο φορητών οθονών που 

χρησιμοποιούνται για τα συστήματα Επαυξημένης Πραγματικότητας: τα έξυπνα 

κινητά τηλέφωνα, τα PDA και τα Tablets (Wagner & Schmalstieg, 2006).  

 

Εικόνα 4. Οθόνη χειρός (Έξυπνο κινητό τηλέφωνο)  

Πηγή: https://en.yeeply.com/blog/9-best-augmented-reality-apps/  
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1.3.1.1.3 Χωρικές οθόνες 

Το σύστημα χωρικής Επαυξημένης Πραγματικότητας (Spatial Augmented 

Reality -SAR) χρησιμοποιεί βίντεο-προβολείς, οπτικά στοιχεία, ολογράμματα, 

ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού για την προβολή 

γραφικών πληροφοριών απευθείας σε φυσικά αντικείμενα χωρίς να απαιτείται 

από τον χρήστη να φορέσει ή να μεταφέρει την οθόνη (εικ. 5) (Bimber & Raskar, 

2005). Οι χωρικές οθόνες διαχωρίζουν το μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογίας από 

τον χρήστη και την ενσωματώνουν στο περιβάλλον. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στο SAR να κατηγοριοποιεί σε ομάδες τους χρήστες, επιτρέποντας έτσι τη 

συνεργασία μεταξύ τους, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τέτοια συστήματα 

Επαυξημένης Πραγματικότητας σε πανεπιστήμια, εργαστήρια, μουσεία και στην 

καλλιτεχνική κοινότητα.  

 

Εικόνα 5. Σύστημα χωρικής Επαυξημένης Πραγματικότητας (SAR) 

Πηγή: Carmigniani et al., (2011) 

1.3.1.2 Συσκευές εισόδου 

Υπάρχουν πολλοί τύποι συσκευών εισόδου για τα συστήματα Ε.Π. 

Ορισμένα, όπως το φορητό σύστημα των Reitmayr & Schmalstieg (2003), 
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ενσωματώνουν τη χρήση γαντιού για την αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτό. 

Άλλα, όπως το ReachMedia (Feldman, Tapia, Sadi, Maes & Schmandt, 2005)  

χρησιμοποιούν ασύρματο βραχιόλι. Στην περίπτωση των έξυπνων τηλεφώνων, 

το ίδιο το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή κατάδειξης. Για 

παράδειγμα, ο χάρτης Google Sky σε τηλέφωνο Android απαιτεί από τον χρήστη 

να στρέφει το τηλέφωνό του προς την κατεύθυνση των αστεριών ή των 

πλανητών που επιθυμεί να μάθει το όνομά τους.  

1.3.1.3  Συσκευές εντοπισμού 

Οι συσκευές εντοπισμού αποτελούνται από ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές και / ή άλλους οπτικούς αισθητήρες, GPS, επιταχυνσιόμετρα, πυξίδες, 

ασύρματους αισθητήρες κ.λπ.  

Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες έχει διαφορετικό επίπεδο ακρίβειας 

και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του συστήματος στο οποίο 

αναπτύσσεται. Στο Li, Kang, Qiao & Zhu (2008), οι συγγραφείς εντόπισαν τη 

γενική τεχνολογία εντοπισμού για την επαυξημένη πραγματικότητα: μηχανική, 

μαγνητική ανίχνευση, GPS, υπερήχους, αδράνεια και οπτική. 

1.3.1.4 Υπολογιστές 

Τα συστήματα Ε.Π. απαιτούν ισχυρή CPU και σημαντική χωρητικότητα 

RAM για την επεξεργασία των εικόνων. Μέχρι πρότινος, τα φορητά υπολογιστικά 

συστήματα χρησιμοποιούσαν έναν φορητό υπολογιστή, αλλά με την πρόοδο της 

τεχνολογίας των έξυπνων τηλεφώνων οι υπολογιστές αντικαθίστανται από 

ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και πιο πρακτικά συστήματα.  
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1.4 ΤομείΑ που αξιοποιείται η Επαυξημένη ΠραγματικΘτητα 
Με το πέρασμα των χρόνων, ερευνητές και προγραμματιστές βρίσκουν 

όλο και περισσότερους τομείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την Ε.Π. 

Τα πρώτα συστήματα επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικές, βιομηχανικές και 

ιατρικές εφαρμογές, αλλά τα συστήματα Ε.Π. για εμπορική χρήση και ψυχαγωγία 

εμφανίστηκαν αμέσως μετά. Ποια από αυτές τις εφαρμογές θα προκαλέσει 

ευρεία χρήση είναι εικασία όλων. Αυτή η ενότητα ασχολείται με ορισμένους 

τομείς όπου η Ε.Π. έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιείται. 

1.4.1 Διαφήμιση 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα χρησιμοποιείται κυρίως από τους 

εμπόρους και τους διαφημιστές για την προώθηση νέων προϊόντων. Οι 

περισσότερες τεχνικές χρησιμοποιούν δείκτες που οι χρήστες παρουσιάζουν 

μπροστά από την κάμερα web, είτε σε ειδικό λογισμικό, είτε απλά στον ιστότοπο 

της διαφημιστικής εταιρείας. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2008, η MINI, ( 

www.mini.com) η διάσημη εταιρεία αυτοκινήτων, πραγματοποίησε μια 

διαφήμιση επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορα γερμανικά περιοδικά 

αυτοκινήτων (Geekology, 2008). Ο αναγνώστης έπρεπε απλώς να μεταβεί στον 

ιστότοπο της MINI, να προβάλει τη διαφήμιση μπροστά από την κάμερά του και 

ένα 3-D MINI εμφανιζόταν στην οθόνη του, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. Ένα 

ακόμα παράδειγμα αποτελεί μια εικονική δοκιμή παπουτσιών με τη διεπαφή 

Magic Mirror (εικ. 7). 
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Εικόνα 6. Επαυξημένη διαφήμιση του mini cooper  

Πηγή: www.mini.com 

  

Εικόνα 7. Σύστημα Ε.Π. “Magic Mirror”  

Πηγή: Carmigniani et al., (2011) 

1.4.2 Πλοήγηση 

Οι Narzt et al. (2003, 2006) μελέτησαν παραδείγματα πλοήγησης για 

πεζούς και αυτοκίνητα που επικαλύπτουν διαδρομές, εξόδους 

αυτοκινητόδρομου, αυτοκίνητα που ακολουθούν, κινδύνους που εγκυμονούν, 

τιμές καυσίμων κ.λπ. Οραματίστηκαν πρωτότυπα PDA και κινητά τηλέφωνα με 

σύστημα προβολής βίντεο και την χρήση συστημάτων που θα προέβαλαν τις 

πληροφορίες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Οι Tönnis et al. (2005) διερεύνησαν 

τη χρήση προειδοποιήσεων Ε.Π. για να κατευθύνουν την προσοχή ενός οδηγού 

αυτοκινήτου (εικ. 8).  
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Εικόνα 8. Πλοήγηση πεζών και σύστημα προειδοποίησης οδηγών  

Πηγή: Van Krevelen & Poelman, (2010) 

1.4.3 Τουρισμός 

Οι Höllerer και Feiner (2004) χρησιμοποίησαν την Ε.Π. για να 

δημιουργήσουν ντοκιμαντέρ για ιστορικά γεγονότα, ενώ οι Vlahakis et al., (2001) 

παρουσίασαν το έργο ArcheoGuide που ανακατασκευάζει ψηφιακά μια περιοχή 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ολυμπία της Ελλάδας. Με αυτό το σύστημα, οι 

επισκέπτες μπορούν να δουν και να μάθουν αρχαία αρχιτεκτονική και έθιμα. 

Παρόμοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί για την περιοχή της Πομπηίας. Το 

σύστημα Life-Clipper (Huang, Liu & Wang, 2009) κάνει το ίδιο για δομές και 

τεχνολογίες στη μεσαιωνική Γερμανία. Το θεματικό πάρκο Futuroscope στο 

Poitiers της Γαλλίας, φιλοξενεί μια εκπομπή με τίτλο The Future is Wild 

(https://disneyandmore.blogspot.com/2008/04/future-is-wild-introduce-for-first-

time.html) , σχεδιασμένη από την Total Immersion, η οποία επιτρέπει στους 

επισκέπτες να βιώσουν ένα εικονικό σαφάρι, που τοποθετείται σε έναν κόσμο 

200 εκατομμύρια χρόνια από τώρα. Τα ζώα του μέλλοντος υπερτίθενται στην 

πραγματικότητα, ζωντανεύουν στο περιβάλλον τους και αντιδρούν στις 

χειρονομίες των επισκεπτών. 
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1.4.4        Σχεδιασμός 

Το MR Lab χρησιμοποίησε δεδομένα από τα αυτοκίνητα της Daimler-

Chrysler για να δημιουργήσει το Clear and Present Car, μια προσομοίωση όπου 

μπορεί κανείς να ανοίξει την πόρτα ενός εικονικού πρωτότυπου αυτοκινήτου και 

να βιώσει το εσωτερικό του, τη διάταξη του ταμπλό και τη σχεδίαση της 

διεπαφής. Παρατηρούμε στην εικόνα 8 πώς το τιμόνι σχηματίζεται γύρω από τα 

χέρια του χρήστη και όχι πάνω από αυτά.  

 

Εικόνα 9. Επαυξημένη παρουσίαση ενός αμαξώματος αυτοκινήτου  

Πηγή: Van Krevelen & Poelman, (2010) 

1.4.5     Ιατρικές εφαρμογές 

Μια μέθοδος επαύξησης παρουσιάζεται από τους Fuchs et al., (1998) για 

λαπαροσκοπική χειρουργική όπου προσομοιώνεται η επικάλυψη των 

λαπαροσκοπίων που εισάγονται μέσω μικρών τομών (εικ. 10α) ενώ ο Merten 

(2007) δίνει την εικόνα των ακτινογραφιών Ε.Π. που επικαλύπτουν τα πόδια ενός 

ασθενούς (εικόνα 10β). 
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Εικόνα 10α,β. Λαπαροσκοπική χειρουργική μέσω Ε.Π. και Επαυξημένη ακτινογραφία  

Πηγή: Van Krevelen & Poelman, (2010) 

1.4.6 Αθλητικές εκπομπές 

Η Ε.Π. μπορεί να εφαρμοστεί για να αυξήσει την προβολή σημαντικών 

πτυχών ενός αθλητικού αγώνα κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων. Οι 

πισίνες, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, οι πίστες αγώνων και άλλα αθλητικά 

περιβάλλοντα είναι πολύ εύκολο να επαυξηθούν μέσω της προβολής βίντεο 

εντοπισμού με τη χρήση καμερών λόγω του συγκεκριμένου χώρου τους. Ένα 

παράδειγμα είναι το σύστημα Fox-Trax που χρησιμοποιείται για να 

επισημαίνεται η θέση του δίσκου που χρησιμοποιείται στο χόκεϊ καθώς είναι 

δύσκολο να το δει κανείς αφού κινείται γρήγορα στον πάγο. Η Ε.Π. εφαρμόζεται 

επίσης σε σχολιασμούς αγώνων αυτοκινήτων (εικ. 10α), σε επιδείξεις κατάδυσης 

κλπ. Χάρη στα προβλέψιμα περιβάλλοντα (στολές παικτών σε πράσινο, λευκό και 

καφέ χρώμα) και τις διάφορες τεχνικές, οι σχολιασμοί εμφανίζονται στο γήπεδο 

και όχι στους παίκτες (εικ. 11β). 

α β 
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Εικόνα 11α,β. Ε.Π. στη μετάδοση σπορ: α) αγώνες αυτοκινήτων και β) αμερικάνικο 
ποδόσφαιρο  

Πηγή: Van Krevelen &  Poelman, (2010) 

1.4.7 Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια για εσωτερικά και 

εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως το «Aqua-Gauntlet», το «ContactWater», το 

«ARHockey» και το «2001 AR Odyssey». Ωστόσο, το πιο γνωστό από όλα είναι το 

«Pokemon Go», μια δωρεάν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για 

έξυπνες συσκευές, που χρησιμοποιεί την τοποθεσία των παικτών. Το παιχνίδι 

κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2016 για συσκευές iOS και Android και δίνει τη 

δυνατότητα στους παίκτες να πιάνουν, να μονομαχούν και να προπονούν 

εικονικά πλάσματα, τα οποία ονομάζονται Pokémon, και τα οποία εμφανίζονται 

μέσω ενός ειδικού λογισμικού στην οθόνη, η οποία αποτυπώνει μέσω κάμερας 

τον πραγματικό κόσμο. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το GPS και την κάμερα της 

συμβατής συσκευής (εικ. 12). 

  α β 
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Εικόνα 12. Παιχνίδι Ε.Π. «Pokemon Go»  

Πηγή: https://pokemongolive.com/en/  

 

2. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τους Chang, Morreale και Medicherla (2010), οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρά τους για μάθηση καθώς και 

τις στρατηγικές τους μάθησης μέσω της Ε.Π. Παρά την μεγάλη έρευνα κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, η υιοθέτηση της Ε.Π. στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση εξακολουθεί να είναι αρκετά δύσκολη λόγω των ζητημάτων 

που προκύπτουν από τη σύνδεσή της με τις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας, το κόστος για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των συστημάτων 

Ε.Π. και τη γενική απροθυμία ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση.  

Ωστόσο, τώρα που η Ε.Π. έχει την ιδιότητα να προσελκύσει και να 

εμπνεύσει τους μαθητές με την εξερεύνηση και τον έλεγχο υλικού από μια σειρά 

διαφορετικών προοπτικών που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στο παρελθόν, η Ε.Π. 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση θεωρείται ότι έχει μια πιο εξορθολογισμένη 
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προσέγγιση με αποδοχή από ένα μεγαλύτερο εύρος χρηστών. Επομένως, το 

βασικό ερώτημα που τίθεται σχετικά με την Ε.Π. είναι πώς μπορεί να 

αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται μια αναλυτικότερη παρουσίαση 

της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στον χώρο της Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης που ταιριάζουν στη φύση 

της Ε.Π., σε ορισμένα τεχνολογικά, παιδαγωγικά και μαθησιακά ζητήματα 

σχετικά με την τεχνολογία αυτή καθώς και στα βασικά χαρακτηριστικά και 

πλεονεκτήματά της για την εκπαίδευση. Επίσης, αναφέρεται η επίδραση της Ε.Π. 

στην εκπαίδευση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν ενώ παρουσιάζονται 

και ορισμένες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις, καθώς και ορισμένα 

παραδείγματα εφαρμογής της Ε.Π. σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα. 

 

2.1 Θεωρίες μάθησης και Επαυξημένη Πραγματικότητα 

Η τεχνολογία Ε.Π. ταιριάζει απόλυτα με τις αναδυόμενες παιδαγωγικές 

που προορίζονται να ξεπεράσουν την παραδοσιακή παιδαγωγική. Τα 

παραδοσιακά σχολεία χαρακτηρίζονται από άκαμπτα και υπερφορτωμένα 

προγράμματα σπουδών, καθώς και από την κλασική μορφή του δασκάλου ως 

τον μοναδικό κάτοχο γνώσης που διδάσκει μέσω προφορικών παρουσιάσεων σε 

παθητικούς μαθητές που πρέπει να αποστηθίσουν τη γνώση σε μια τάξη 

αποκομμένη από τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Καινοτόμοι 

εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν αυτήν την κακή πρακτική υποστηρίζουν τις αρχές 
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του Escuela Nueva (Νέο Σχολείο) και εφαρμόζουν μια διαδικασία διδασκαλίας-

μάθησης μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της πράξης, καθώς 

πρέπει να κατασκευάσουν αυτόνομα τη δική τους γνώση ενώ ο δάσκαλος τους 

προσανατολίζει και τους παρακινεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές αναφέρονται τόσο πολύ στη μάθηση βάσει 

προβλημάτων και έργων, τη βιωματική εκπαίδευση, το gamification και την 

ευέλικτη μάθηση (Muñoz, 2014).  

Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται συχνά όροι όπως «μάθηση μέσω 

πράξης», «μάθηση δράσης» ή «μάθηση εμπειρίας». Αν και δεν είναι συνώνυμοι, 

όλοι τονίζουν τη σημασία της εμπειρίας, την επαφή με την πραγματικότητα και 

τις πρακτικές εφαρμογές, έτσι ώστε να μπορούν να πλαισιωθούν σε αυτό που 

γενικά ονομάζεται «ενεργή μάθηση». Αυτή η εκπαιδευτική τάση μπορεί να 

συνδεθεί με τη μορφή του παιδαγωγού John Dewey, ο οποίος τόνισε τη σημασία 

της εμπειρίας στη μάθηση, καθώς και την αναγκαιότητα να συσχετιστούν οι 

διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης με την καθημερινή ζωή. Άλλοι επιφανείς 

ειδικοί όπως οι Piaget, Bloom, Freire, Gardner και Lewin έχουν επίσης τονίσει τη 

σημασία της εμπειρίας για την επίτευξη μαθησιακών στόχων. Σήμερα σχεδόν 

κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη των μαθητών να πειραματιστούν και να 

μάθουν μέσω της πρακτικής εφαρμογής. Γνωρίζουμε όλο και περισσότερο την 

αναγκαιότητα σύνδεσης περιεχομένου και δραστηριοτήτων, θεωρίας και 

πρακτικής, διαδικασιών και αποτελεσμάτων.  
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Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των παιδαγωγικών μοντέλων είναι 

ότι ο μαθητής διαδραματίζει ενεργό ρόλο, στον βαθμό που γίνεται 

πρωταγωνιστής της δικής του μάθησης. Ο κεντρικός ρόλος του μαθητή είναι 

επίσης χαρακτηριστικό των εφαρμογών Ε.Π. στον εκπαιδευτικό τομέα (Muñoz 

2014).  

Η Ε.Π. διευκολύνει τη φορητή μάθηση βοηθώντας τον μαθητή να μάθει σε 

οποιαδήποτε στιγμή και μέρος. Έτσι, ταιριάζει με τις ενεργές παιδαγωγικές 

θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα 

και σε όλα τα θέματα μαθαίνουν εκτενώς κάνοντας, διερευνώντας και 

αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. Στην πραγματικότητα, οι Kesim και 

Ozarslan (2012) παρατήρησαν ότι η Ε.Π. συνδυάζει πτυχές της φορητής (που 

υπάρχει παντού όλη την ώρα), της απτής (σαφώς αντιληπτής) και της κοινωνικής 

(καθώς προωθεί τη συνεργασία) τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, η Ε.Π. είναι πλήρως 

συμβατή με μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων όπως οι ακόλουθες (Bower, 

Howe, McCredie, Robinson & Grover, 2014): 

• Κονστρουκτιβισμός / Κοινωνικός Εποικοδομισμός - Ο Vygotsky, ο 

άνθρωπος που καθιέρωσε στην παιδαγωγική επιστήμη τη θεωρία του 

Κοινωνικού Εποικοδομισμού, υποστήριξε ότι το παιδί αναπτύσσεται γνωστικά 

μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα πλαίσια συνεχών και δυναμικών 

διαδικασιών από το κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον. Με βάση τον 

κοινωνικό εποικοδομισμό η γνώση οικοδομείται μέσα από συνεργατικές ομάδες 

και ο εκπαιδευτικός λειτουργεί υποστηρικτικά και καθοδηγητικά ώστε να 
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διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και 

οδηγώντας τον μαθητή σε συγκεκριμένα βιώματα. Πρόκειται για την τεχνική της 

«σκαλωσιάς μάθησης» (scaffolding of learning) μέσω της οποίας ο μαθητής 

οδηγείται σταδιακά στην κατάκτηση της γνώσης.  

Οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες επιτελείται η ενεργητική 

διαδικασία μάθησης, που περιγράφεται στη θεωρία μάθησης του 

εποικοδομισμού, διέπονται από ορισμένες αρχές: 

• την ενσωμάτωση της μάθησης σε περιβάλλοντα με έντονο το στοιχείο του 

ρεαλισμού  (άμεση σχέση με τον πραγματικό κόσμο), 

• την ποικιλία μορφών αναπαράστασης και προοπτικών, 

• την παροχή εμπειριών που προάγουν την αυτονομία στην οικοδόμηση της 

γνώσης, 

• την ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας, 

• την εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών. 

Η βιβλιογραφία λοιπόν, δείχνει ότι τα συστήματα Ε.Π. μπορούν να 

αποτελέσουν σπουδαίο παιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο του εποικοδομισμού. 

Χρησιμοποιώντας την Ε.Π. με τρόπο που ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλακούν 

σε ένα βαθύτερο επίπεδο με τις εργασίες, τις έννοιες και τους πόρους που 

μελετώνται μέσω της χρήσης επικαλυμμένων πληροφοριών, οι μαθητές μπορούν 

να κάνουν βαθιές και διαρκείς συνδέσεις στη βάση γνώσεων τους (Kerawalla, 

Luckin, Seljeflot & Woolard, 2006). 
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• Η Εγκαθιδρυμένη μάθηση - η αυθεντική και με βάση τα 

συμφραζόμενα μάθηση επιτρέπει την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών εμπειριών 

στο πραγματικό περιβάλλον και φέρνει τον πραγματικό κόσμο στην τάξη (Cheng 

& Tsai, 2012∙ Dede, 2009∙ Dunleavy, Dede, & Mitchell, 2009∙ Rasimah, Ahmad & 

Zaman, 2011). 

• Η Παιγνιώδης Μάθηση - Τα συστήματα Ε.Π. μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της μάθησης που βασίζεται σε παιχνίδια 

δημιουργώντας μια ψηφιακή αφήγηση, αναθέτοντας στους μαθητές έναν ρόλο, 

παρέχοντας αυθεντικούς πόρους και ενσωματώνοντας σχετικές πληροφορίες. Η 

χρήση συστημάτων Ε.Π. για τη μετατροπή του πραγματικού κόσμου σε 

περιβάλλον στο οποίο παίζονται τα παιχνίδια μπορεί συχνά να κάνει τη 

μεταφορά δεξιοτήτων σε εφαρμογές πραγματικής ζωής απλούστερη και 

ευκολότερη (Brom, Šisler, & Slavík, 2010). 

• Η εκμάθηση με βάση την έρευνα - προσφέροντας ένα μέσο για τη 

συλλογή ψηφιακών δεδομένων για μελλοντική ανάλυση και για την παροχή 

εικονικών μοντέλων που βρίσκονται σε πραγματικό περιβάλλον που χειρίζονται 

εύκολα, η Ε.Π. υποστηρίζει την έρευνα παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με το 

θέμα που διερευνάται (Johnson et al., 2010). 

• Το κίνητρο μάθησης - Το κίνητρο των μαθητών καθορίζει τις 

προτιμήσεις, τις επιλογές, τις δραστηριότητες, την επιτυχία ή την αποτυχία τους. 

Σύμφωνα με το μοντέλο ARCS του Keller (Kun & Keller, 2018) υπάρχουν τέσσερις 

παράγοντες αναφορικά με τα επίπεδα των κινήτρων των μαθητών:  
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1.Προσοχή: πρόκληση και διατήρηση του ενδιαφέροντος του μαθητή με 

κατάλληλο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού.  

2.Συνάφεια / σχετικότητα: συμβατότητα διδασκαλίας με τις ανάγκες, τις 

εμπειρίες και τους στόχους του μαθητή.  

3.Εμπιστοσύνη: στάση του μαθητή προς την επιτυχία ή την αποτυχία.  

4.Ικανοποίηση: θετικά συναισθήματα για τις μαθησιακές εμπειρίες. 

Οι ακαδημαϊκοί συμφωνούν ότι υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για 

διερεύνηση των παιδαγωγικών πρακτικών που ταιριάζουν περισσότερο σε ένα 

πρόγραμμα σπουδών που επηρεάζεται από την Ε.Π. Οι βέλτιστες λύσεις μπορεί 

να μην βρίσκονται σε ένα εκπαιδευτικό παράδειγμα, αλλά μάλλον σε συνδυασμό 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Dunleavy et al., 2009∙ Klopfer & Squire, 2008∙ 

Rasimah et al., 2011∙ Tarng & Ou, 2012∙ Kaufmann & Schmalstieg, 2003). 

 

2.2 ΤεΓνολογικά, ΠαιδαγΕγικά και Μαθησιακά ζητήματα σΓετικά 
με την Επαυξημένη ΠραγματικΘτητα 

Οι Kerawalla et al. (2006) διαπίστωσαν ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί 

αναγνώρισαν τα οφέλη από τη χρήση ενός συστήματος Ε.Π. στις τάξεις, θα 

ήθελαν να έχουν περισσότερο έλεγχο στο περιεχόμενο του συστήματος, ώστε να 

μπορούν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες των μαθητών τους. Αυτό 

υποδηλώνει ότι, όπως και πολλές αναδυόμενες καινοτομίες, η Ε.Π. παρέχει νέες 

δυνατότητες καθώς και προκλήσεις. Στην επόμενη ενότητα, συζητάμε 

τεχνολογικά, παιδαγωγικά και μαθησιακά ζητήματα που σχετίζονται με την 

εφαρμογή της Ε.Π. στην εκπαίδευση. 
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2.2.1 Τεχνολογικά ζητήματα 

Στο έργο των Dunleavy et al. (2009), τα σφάλματα GPS προκάλεσαν την 

απογοήτευση των μαθητών και αναγνωρίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως 

ένα εξαιρετικά προβληματικό ζήτημα. Ευτυχώς, τα ζητήματα ενσωμάτωσης και 

σταθερότητας συσκευών θα μπορούσαν να επιλυθούν με την πρόσφατη ταχεία 

πρόοδο στις φορητές και ασύρματες τεχνολογίες. Πλέον, ένα tablet PC ή ένα 

έξυπνο κινητό τηλέφωνο περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βιντεοκάμερα, GPS, 

ασύρματο δέκτη, γρήγορο επεξεργαστή και μεγάλη μνήμη σκληρού δίσκου. 

Αναμένεται ότι οι φορητές συσκευές θα είναι ολοένα και πιο ολοκληρωμένες και 

αξιόπιστες κατά την εκτέλεση προσομοιώσεων, παιχνιδιών, βίντεο και 

εφαρμογών GPS. 

Ένα άλλο ζήτημα αφορά την εξάρτηση ή την ανεξαρτησία των συστημάτων 

Ε.Π. από την τοποθεσία (Klopfer & Sheldon, 2010). Ενώ τα συστήματα που 

απαιτούν μια συγκεκριμένη τοποθεσία πλαισιώνουν τη μάθηση, παρέχουν μια 

σύνδεση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και βοηθούν τους μαθητές να δώσουν 

νέο νόημα σε οικείες τοποθεσίες, τα συστήματα που είναι ανεξάρτητα της 

τοποθεσίας έχουν πλεονεκτήματα τη φορητότητα και την ευελιξία ότι δεν 

απαιτούν την παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών σε συγκεκριμένες 

τοποθεσίες και θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μεγάλο κόστος από τη μη 

μετακίνησή τους. Για την εξισορρόπηση των δύο προσεγγίσεων, οι εκπαιδευτικοί 

και οι σχεδιαστές μπορούν να εξετάσουν ένα σχέδιο που όχι μόνο συνδέεται με 

πραγματικές τοποθεσίες αλλά επίσης περιλαμβάνει σημαντικά χαρακτηριστικά 
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που μπορούν να βρεθούν συνήθως σε άλλες τοποθεσίες (Klopfer & Sheldon, 

2010). Το TimeLab 2100 είναι ένα παράδειγμα που ενσωματώνει τη φορητότητα 

με την ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας και παρέχει γενικές τοποθεσίες 

πραγματικού κόσμου (π.χ. ένα σχολείο και μια στάση λεωφορείου), ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να βρουν τοπικά υποκατάστατα για τις μαθησιακές τους 

ανάγκες. 

2.2.2 Παιδαγωγικά ζητήματα 

Υπάρχουν επίσης παιδαγωγικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

όταν τα συστήματα Ε.Π. εφαρμόζονται στις αίθουσες διδασκαλίας. Πρώτον, 

όπως πολλές εκπαιδευτικές καινοτομίες στο παρελθόν, η χρήση της Ε.Π. θα 

μπορούσε να αντιμετωπίσει περιορισμούς από τα σχολεία και αντιστάσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την Ε.Π. συνήθως περιλαμβάνουν καινοτόμες προσεγγίσεις όπως συμμετοχικές 

προσομοιώσεις. Ωστόσο, η φύση αυτών των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων είναι 

αρκετά διαφορετική από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μέθοδο 

διδασκαλίας (Kerawalla et al., 2006∙ Mitchell, 2011∙ Squire & Jan, 2007). Οι 

θεσμικοί περιορισμοί, όπως η κάλυψη ορισμένου όγκου ύλης εντός ενός 

δεδομένου χρονικού πλαισίου, προκαλούν επίσης δυσκολίες στην εφαρμογή 

καινοτομιών (Kerawalla et al., 2006). Έτσι, μπορεί να υπάρχει ένα κενό μεταξύ 

των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή 

στις αίθουσες διδασκαλίας και του μαθητοκεντρικού και διερευνητικού 

χαρακτήρα της μάθησης που επιχειρείται με τα συστήματα Ε.Π. Οι σχεδιαστές 
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μαθησιακών περιβαλλόντων Ε.Π. πρέπει να συνειδητοποιήσουν το κενό και να 

παρέχουν πιθανή υποστήριξη για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές να το γεφυρώσουν. 

Ένα δεύτερο ζήτημα περιλαμβάνει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Πώς 

πρέπει οι πληροφορίες να διανέμονται και να ρέουν μεταξύ δύο 

πραγματικοτήτων και μεταξύ διαφορετικών συσκευών, στο σχεδιασμό των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και των συστημάτων Ε.Π.; Ένα σύνολο 

κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού που βασίζονται σε μαθησιακές θεωρίες 

(π.χ., κατανεμημένη γνώση και εντοπισμένη μάθηση) και εμπειρικά στοιχεία θα 

ήταν χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές για την επίλυση 

αυτού του ζητήματος. 

Ένα άλλο παιδαγωγικό ζήτημα αφορά στην ακαμψία του περιεχομένου 

στα συστήματα Ε.Π. (Kerawalla et al., 2006). Σε ορισμένα συστήματα Ε.Π., το 

περιεχόμενο και η ακολουθία διδασκαλίας είναι σταθερά. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

είναι σε θέση να κάνουν αλλαγές για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών ή 

να επιτύχουν εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί 

με τη χρήση εργαλείων συγγραφής (Bergig, Hagbi, El-Sana, & Billinghurst, 2009), 

τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναθεωρήσουν 

και να δημιουργήσουν δικές τους δραστηριότητες και εφαρμογές Ε.Π. (Klopfer & 

Squire, 2008). 
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2.2.3 Μαθησιακά ζητήματα 

Υπάρχουν επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με τους μαθητές και τον 

τρόπο που αυτοί μαθαίνουν. Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον Ε.Π., οι μαθητές θα 

μπορούσαν να υπερφορτωθούν γνωστικά από τον μεγάλο όγκο πληροφοριών 

που αντιμετωπίζουν, από τις πολλαπλές τεχνολογικές συσκευές που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν και από τις πολύπλοκες εργασίες που πρέπει να επιτύχουν. Οι 

Dunleavy et al., (2009) ανέφεραν ότι οι μαθητές συχνά ένιωθαν συγκλονισμένοι 

και μπερδεμένοι όταν συμμετείχαν σε προσομοίωση πολλαπλών χρηστών 

επειδή έπρεπε να ασχοληθούν με άγνωστες τεχνολογίες καθώς και περίπλοκες 

εργασίες. 

Επιπρόσθετα, οι εργασίες σε περιβάλλοντα Ε.Π. ενδέχεται να απαιτούν 

από τους μαθητές να εφαρμόσουν και να συνθέσουν πολλαπλές και πολύπλοκες 

δεξιότητες στη χωρική πλοήγηση, τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων, τη 

χειραγώγηση της τεχνολογίας και τη μαθηματική εκτίμηση (Dunleavy et al., 

2009). Προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι ένας λόγος για τις μαθησιακές 

προκλήσεις των μαθητών σε περιβάλλον Ε.Π. είναι η έλλειψη αυτών των 

βασικών δεξιοτήτων (Kerawalla et al., 2006∙ Klopfer & Squire, 2008∙ Squire & Jan, 

2007). Ιδιαίτερα οι νεότεροι μαθητές και οι αρχάριοι στη διεξαγωγή εργασιών 

ανοιχτού τύπου, θα χρειαστούν πρόσθετη υποστήριξη για να τους βοηθήσουν να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης, να αναζητήσουν πιθανές λύσεις 

στο πρόβλημά τους και να ερμηνεύσουν ενδείξεις που παρέχονται από τις 
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συσκευές που είναι ενσωματωμένες στο πραγματικό περιβάλλον (Klopfer & 

Squire, 2008). 

Επιπλέον, η Ε.Π. δημιουργεί τις συνθήκες όπου η πραγματικότητα και η 

φαντασία αναμειγνύονται, αλλά αυτή η μικτή πραγματικότητα θα μπορούσε να 

προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές. Στη μελέτη των Klopfer και Sheldon (2008), 

ορισμένοι μαθητές παρέβλεπαν πού τελειώνει το παιχνίδι και πού ξεκινά η 

πραγματικότητα. Παρόλο που μια τέτοια σύγχυση σηματοδοτεί την 

αυθεντικότητα ενός συστήματος Ε.Π., η απώλεια του πραγματικού 

περιβάλλοντος μπορεί να μην είναι παραγωγική για μάθηση και θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε απειλή για τη φυσική ασφάλεια των μαθητών (Dunleavy et al., 

2009). 

2.3 ΠαιδαγΕγικά οφέλη τηΑ ΕπαυξημένηΑ ΠραγματικΘτηταΑ 
Οι Yuen, Yaoyuneyong και Johnson, (2011) ανέφεραν ότι η Ε.Π. έχει πεδίο 

εφαρμογής σε περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης και επεσήμαναν τα 

παιδαγωγικά οφέλη της. 

Αρχικά, η Ε.Π. μπορεί να βελτιώσει τις μαθησιακές εμπειρίες των χρηστών 

χρησιμοποιώντας σύνθετα 3D αντικείμενα με τα οποία μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν και να εμπλουτίσουν την προβολή ενός συστήματος ή 

περιβάλλοντος-στόχου (Arvanitis, et al.,  2007). Επίσης, οι χρήστες μπορούν να 

επιθεωρήσουν τα εν λόγω αντικείμενα από μια ποικιλία διαφορετικών οπτικών 

για να βελτιώσουν την κατανόησή τους (Chen, Chi, Hung, & Kang, 2011). Με άλλα 

λόγια, ένα βασικό παιδαγωγικό πλεονέκτημα της Ε.Π. είναι η ικανότητα 
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επανασυναρμολόγησης εικονικών αντικειμένων, από μόρια έως πλανητικά 

σώματα, επιτρέποντας στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιότητες 

και τις σχέσεις αντικειμένων που θα ήταν είτε πολύ μικρά είτε πολύ μεγάλα για 

να εξετάσουν αποτελεσματικά υπό άλλες συνθήκες (Johnson et al., 2010). 

Επίσης, η Ε.Π. που τοποθετεί εικονικά αντικείμενα ή πληροφορίες σε φυσικά 

αντικείμενα ή περιβάλλοντα επιτρέπει την οπτικοποίηση αόρατων εννοιών ή 

συμβάντων (Arvanitis et al., 2007∙ Dunleavy et al., 2009). Τα συστήματα Ε.Π. 

μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στην οπτικοποίηση αφηρημένων 

επιστημονικών εννοιών ή μη παρατηρήσιμων φαινομένων, όπως η ροή αέρα ή 

τα μαγνητικά πεδία, χρησιμοποιώντας εικονικά αντικείμενα 

συμπεριλαμβανομένων των μορίων, των διανυσμάτων και των συμβόλων. 

Αν και άλλες τεχνολογίες μπορούν να εκτελούν την ίδια λειτουργία, η Ε.Π. 

παρέχει στον χρήστη μια σαφή αναπαράσταση χωρικών και χρονικών εννοιών, 

καθώς και το επιπλέον πλεονέκτημα της συσχέτισης μεταξύ του εικονικού και 

του πραγματικού περιβάλλοντος (Sin & Zaman, 2010). 

Μια δεύτερη πτυχή των ωφελειών της Ε.Π. αφορά στη χρήση φορητών 

υπολογιστών. Με τις φορητές συσκευές, την ασύρματη σύνδεση και την 

τεχνολογία καταχωρημένης τοποθεσίας, τα φορητά συστήματα Ε.Π. επιτρέπουν 

την πανταχού παρούσα, συνεργατική και εγκαθιδρυμένη μάθηση. Τα 

πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη 

φορητότητα, την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ευαισθησία για το περιβάλλον, 

και άλλα (Broll et al., 2008∙ Dunleavy et al., 2009). Η κοινωνική αλληλεπίδραση 
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μπορεί να ενισχυθεί όταν οι μαθητές συνεργάζονται μέσω δικτύων κινητών 

συσκευών, καθώς και αλληλεπιδρώντας πρόσωπο-με-πρόσωπο (Birchfield & 

Megowan- Romanowicz, 2009). Οι Morrison et al., (2009) παρατήρησαν μαθητές 

να πλοηγούνται σε μια γειτονιά χρησιμοποιώντας είτε έναν χάρτη Ε.Π. (δηλαδή, 

μια κινητή συσκευή που εμφανίζει περιεχόμενο Ε.Π. σε έντυπο χάρτη) είτε έναν 

ψηφιακό χάρτη (δηλαδή, μια κινητή συσκευή που δείχνει έναν ψηφιακό χάρτη 

με βάση την τοποθεσία GPS). Στην ομάδα Ε.Π., η συνεργασία των μαθητών ήταν 

πιο αποτελεσματική - χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ε.Π., δημιούργησαν έναν 

κοινόχρηστο χώρο όπου τα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να συνεργαστούν 

και να δημιουργήσουν κοινές έννοιες, σε αντίθεση με την πιο ατομική εμπειρία 

ενός μαθητή που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή χαρτογράφησης GPS.  

Τρίτον, ο Bronack (2011) ισχυρίστηκε ότι η Ε.Π. και άλλα ενδιαφέροντα 

διαδραστικά μέσα μάθησης όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και 

επικοινωνίας (serious games) και οι εικονικοί κόσμοι προσφέρουν 

πλεονεκτήματα παρουσίας, αμεσότητας και εμβάπτισης. Για παράδειγμα, το 

ARcould μπορεί να προσφέρει έναν βελτιωμένο χώρο που δίνει στους μαθητές 

την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα μέρος με άλλους. Αυτή η αίσθηση της 

παρουσίας ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν, καθώς η Ε.Π. παρέχει στους 

μαθητές μια αίσθηση εμπλοκής, η οποία είναι η υποκειμενική εντύπωση ότι 

κάποιος συμμετέχει σε μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική εμπειρία (Dede, 2009). 

(Squire & Jan, 2007). Επιπλέον, ένα σύστημα Ε.Π. μπορεί να ανιχνεύσει την 

τοποθεσία και την κατάσταση εργασίας των μαθητών, να παρέχει υπενθυμίσεις 
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εργασιών, εναλλακτικές λύσεις για να επαναπροσδιορίσει την προσοχή τους και 

να περιλαμβάνει ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο με λεκτικά και μη 

λεκτικά στοιχεία για να ενθαρρύνει την αίσθηση της αμεσότητας στους μαθητές 

(Kotranza, Lind, Pugh, & Lok, 2009). Αυτά τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που 

έχουν γνώση της κατάστασης των μαθητών, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση 

των ποσοστών εγκατάλειψης μιας εργασίας από τους μαθητές και στη 

διαχείριση της προσήλωσής τους (Roda & Thomas, 2006).  

Μια πέμπτη πτυχή των πλεονεκτημάτων που προσδιορίζονται από τη 

βιβλιογραφία είναι ότι η Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 

της μάθησης σε τυπικό και άτυπο περιβάλλον. Για παράδειγμα, το έργο 

CONNECT χρησιμοποίησε Ε.Π. για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος ενός 

θεματικού πάρκου εικονικής επιστήμης (Sotiriou & Bogner, 2008). Το περιβάλλον 

είχε δύο λειτουργίες: τη λειτουργία μουσείου και τη λειτουργία σχολείου. Τα 

σενάρια που αναπτύσσονταν περιελάμβαναν τόσο εικονικές όσο και συμβατικές 

επιτόπιες εκδρομές σε επιστημονικά μουσεία, δραστηριότητες πριν και μετά την 

επίσκεψη, καθώς και δραστηριότητες πειράματος και μοντελοποίησης. Έτσι η 

διδασκαλία των επιστημών στο σχολείο συνδέθηκε με τις μαθησιακές εμπειρίες 

των εικονικών και συμβατικών επισκέψεων στο μουσείο, με τη χρήση της Ε.Π. 

για την αύξηση της οπτικοποίησης, των πειραμάτων και των μοντέλων για τους 

μαθητές. Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί έτσι να παρέχει πρόσβαση σε 

πόρους που μπορεί να είναι πολύ δαπανηροί ή μη πρακτικοί για το σχολείο 

(Fjeld & Voegtli, 2002). 
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Επιπρόσθετα, η χρήση της Ε.Π. στην τάξη έχει αποδειχθεί επανειλημμένα 

ότι αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών (Billinghurst & Duenser, 2012∙ Johnson et 

al., 2010∙ Tarng & Ou, 2012) και ότι συμβάλλει στα μαθησιακά αποτελέσματά 

τους (Jerry & Aaron, 2010∙Rasimah et al., 2011∙ Tarng & Ou, 2012). Επιπλέον, η 

χρήση της Ε.Π. είχε μια μικρή, αλλά θετική επίδραση στη μαθησιακή 

συμπεριφορά ορισμένων μαθητών και συνέβαλε στην αντίληψή τους για τη 

συνάφεια των γνώσεών τους με την καθημερινή τους ζωή (Jerry & Aaron, 2010). 

Ένα ακόμα βασικό παιδαγωγικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητα 

επικάλυψης σχετικών πληροφοριών με βάση τα συμφραζόμενα (όπως 

περιγράφεται από τους Azuma, 1997∙ Cristancho, Moussa & Dubrowski, 2011). 

Αυτό επιτυγχάνεται ενεργοποιώντας και συνδέοντας εικονικά δεδομένα με 

πραγματικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, τα συστήματα Ε.Π. μπορούν να 

καθοδηγήσουν τον χρήστη με την επικάλυψη οδηγιών κατά τη διάρκεια 

εργασιών συντήρησης και επισκευής, επισημαίνοντας βασικούς τομείς και 

εξαρτήματα, δείχνοντας κατάλληλα εργαλεία και υποδεικνύοντας πώς θα 

χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου μιας εργασίας (Azuma et 

al., 2001 • Regenbrecht, Baratoff  & Wilke, 2005). Οι χρήστες είναι σε θέση να 

επιτύχουν μεγαλύτερη εστίαση χωρίς τον κίνδυνο γνωστικής υπερφόρτωσης που 

προκαλείται από υπερβολικές πληροφορίες ή εξαντλητική διάρκεια που 

διατίθενται αυτές με εναλλαγή μεταξύ οδηγιών λειτουργίας, είτε σε γραπτή είτε 

σε μορφή πολυμέσων, και στην εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί. Έτσι, η Ε.Π. 
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προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να παρέχουν υποστήριξη με 

τρόπους που δεν ήταν προηγουμένως δυνατοί (Regenbrecht et al., 2005). 

Άλλες μελέτες εξέτασαν τη χρήση Ε.Π. για τη διδασκαλία συμβολικών 

συσχετίσεων, όπως η διδασκαλία γλωσσικών εννοιών (Freitas & Campos, 2008). 

Η μνήμη των παιδιών, καθώς και οι βαθμολογίες ανάγνωσης και γραφής, 

βελτιώθηκαν περισσότερο όταν διδάσκονταν μέσω Ε.Π., σε σύγκριση με τη 

διδασκαλία με ένα έντυπο βιβλίο. Οι Chen, Wu, Su και Lee (2007) περιγράφουν 

ένα σύστημα Ε.Π. για την εκπαίδευση Κινέζων μαθητών στη σημασία των 

εικονογραμμάτων μιας λέξης. Σε ένα παρόμοιο σύστημα, οι Freitas και Campos 

(2008) δημιούργησαν ένα σύστημα για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Σε 

μια τάξη, ένας δάσκαλος έδωσε οδηγίες στους μαθητές να χρησιμοποιούν είτε το 

σύστημα Ε.Π. είτε ένα παραδοσιακό βιβλίο. Οι μαθητές με χαμηλή και μεσαία 

επίδοση έμαθαν περισσότερα από την έκθεση στην προσέγγιση μέσω της Ε.Π. 

Ωστόσο, οι σπουδαστές υψηλής επίδοσης έμαθαν καλύτερα όταν εκτίθενται 

στην παραδοσιακή προσέγγιση. 

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η Ε.Π. ενισχύει την μακροπρόθεσμη μνήμη, 

καθώς το περιεχόμενο που μαθαίνεται μέσω εφαρμογών Ε.Π. απομνημονεύεται 

πιο εύκολα. Οι τεχνολογίες Ε.Π. δημιουργούν εμπειρίες που παραμένουν στη 

μνήμη των μαθητών περισσότερο από ό, τι εάν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

άλλους πόρους όπως παραδοσιακά ή ακόμη και ψηφιακά βιβλία, παρουσιάσεις 

διαφανειών ή προβολές βίντεο (García 2014∙ Jabr 2014 ∙Sommerauer & Müller 

2014 ∙ Zhang, Sung, Houc & Chang, 2014). Σε μια σειρά μελετών, οι Vincenzi, et 
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al., (2003) έδειξαν ότι το περιεχόμενο που μαθαίνεται μέσω μιας εμπειρίας Ε.Π. 

είναι πολύ πιθανότερο να ανακληθεί μία εβδομάδα αργότερα, σε σύγκριση με το 

περιεχόμενο που μαθαίνεται μέσω έντυπου υλικού ή μέσω βίντεο. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Hsiao, Chen και Huang, (2011), Kerawalla et al. 

(2006) τα μαθησιακά περιβάλλοντα Ε.Π. ενισχύουν τη σε βάθος μάθηση μέσω 

αντικειμένων που είναι πολύ δύσκολο να κατακτηθούν προσελκύοντας το 

ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και 

διδασκαλίας. Επίσης, σύμφωνα με τους Hamilton και Olenewa, (2011), οι 

εφαρμογές Ε.Π. παρέχουν μαθησιακά περιβάλλοντα κατάλληλα για τον ρυθμό 

και τα στυλ μάθησης των μαθητών. Επιτρέπει σε αντικείμενα που δεν μπορούν 

να δημιουργηθούν στον πραγματικό κόσμο να γίνουν τρισδιάστατα (Shelton and 

Hedley, 2002∙Yuen et al, 2011). Οι Klopfer, Yoon και Rivas (2004) αποκάλυψαν ότι 

οι εφαρμογές Ε.Π. παρακινούν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία 

και τη δημιουργικότητά τους. 

Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που προσδιορίζονται σε 

αυτήν την ενότητα ενδέχεται να μην είναι μοναδικά για την Ε.Π., επειδή 

ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να βρεθούν και σε άλλα συστήματα ή 

περιβάλλοντα με παρόμοιες τεχνολογίες ή έννοιες. Για να εκμεταλλευτούμε τις 

επωφελείς δυνατότητες της Ε.Π., είναι σημαντικό να διερευνήσουμε πώς η 

χρήση της θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με διαφορετικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι εκάστοτε επιθυμητοί 

εκπαιδευτικοί στόχοι (Bronack, 2011). 
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2.4 ΑρνητικέΑ επιπτώσειΑ τηΑ ΕπαυξημένηΑ ΠραγματικΘτηταΑ στη 
μάθηση 

Παρόλο που η χρήση της Ε.Π. για τη  διδασκαλία και τη μάθηση φαίνεται 

πολλά υποσχόμενη, ορισμένες έρευνες έδειξαν αρνητικές επιπτώσεις στη 

μάθηση. Αυτή η ενότητα αναφέρει τις αρνητικές συνέπειες που παρατηρούνται 

κατά τη χρήση συστημάτων Ε.Π. 

Ελλειμματική προσοχή: Οι Tang, Owen, Biocca και Mou (2003) 

παρατήρησαν ότι οι συμμετέχοντες που εκτελούσαν εργασίες συναρμολόγησης 

αντικειμένων υπό συνθήκες Ε.Π. ήταν πιο πιθανό να αγνοήσουν προηγούμενα 

λάθη σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες σε μια κατάσταση που βασίζεται σε 

έντυπο υλικό. Στη μελέτη των Morrison et al. (2009), οι μαθητές ανέφεραν ότι 

έπρεπε να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούσαν το σύστημα Ε.Π. 

σε σύγκριση με έναν καθαρά ψηφιακό χάρτη που βασίζεται σε GPS. 

Δυσκολίες χρήσης: Αρκετές μελέτες διαπιστώνουν ότι οι χρήστες 

αναφέρουν πως τα συστήματα Ε.Π. είναι πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από 

τις φυσικές ή τις ψηφιακές εναλλακτικές. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι 

παράδοξο ότι πολλές από αυτές τις μελέτες διαπιστώνουν ότι οι χρήστες 

συμπαθούν τα συστήματα Ε.Π. περισσότερο από τις εναλλακτικές λύσεις ακόμα 

κι αν είναι δύσκολες στον χειρισμό (Kerawalla et al., 2006). 

Για παράδειγμα, στις μελέτες των Kaufmann και Dunser (2007), 

αναφέρονται θέματα χρηστικότητας που σχετίζονται με συστήματα Ε.Π. που 

είναι τοποθετημένα στο κεφάλι. Οι μαθητές βαθμολογούν το σύστημα Ε.Π. ως 
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λιγότερο εύχρηστο από το αντίστοιχο του υπολογιστή, αλλά δήλωσαν πως ήταν 

ενθουσιασμένοι με την παρατεταμένη εμπλοκή με το σύστημα. 

Αναποτελεσματική ενσωμάτωση στην τάξη: Η Ε.Π. μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την εμπειρία της τάξης. Οι Kerawalla et al., (2006) δείχνουν ότι στην 

εμπειρία εκτός Ε.Π., τα παιδιά ασχολήθηκαν περισσότερο με δραστηριότητες 

εξερεύνησης και παιχνιδιού ρόλων γύρω από το μαθησιακό περιεχόμενο, ενώ 

στην εμπειρία Ε.Π., ο δάσκαλος κυριάρχησε στη συζήτηση και η συμμετοχή των 

μαθητών ήταν περιορισμένη. 

Διαφορές μαθητευόμενων: Ορισμένες μελέτες ανέφεραν ότι για 

ορισμένους μαθητές, η Ε.Π. μπορεί να μην είναι μια αποτελεσματική στρατηγική 

διδασκαλίας. Στην έρευνα των Freitas και Campos (2008), οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι παρόλο που οι μαθητές χαμηλού και μέσου επιπέδου έδειξαν 

μαθησιακά οφέλη μέσω της εμπειρίας Ε.Π., οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις δεν 

είχαν τα ίδια οφέλη. Στην πραγματικότητα, οι υψηλού επιπέδου μαθητές 

παρουσίασαν περισσότερα μαθησιακά οφέλη σε μια παραδοσιακή τάξη όπου 

δεν χρησιμοποιήθηκε η Ε.Π. Οι Hornecker και Dunser (2007) δείχνουν ότι οι 

μαθητές που ήταν αναγνώστες χαμηλής επίδοσης δεν έμαθαν από την εμπειρία 

Ε.Π. που παρουσίαζε περιεχόμενο κειμένου. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά 

ενισχύει το ζήτημα ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια πρέπει να είναι καλά 

προσαρμοσμένα στις δυνατότητες του κοινού τους. 
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Μέχρι στιγμής, ωστόσο, σχετικά λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την 

εκπαιδευτική αξία της Ε.Π. στο περιβάλλον της τάξης. Τα τελικά αποτελέσματα 

απαιτούν πιο εμπεριστατωμένη μελέτη των εκπαιδευτικών εμπειριών Ε.Π. και 

πώς μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση. Οι περισσότερες μελέτες δοκιμάζουν τη 

μάθηση μόνο μετά την εξάσκηση. Στην ιδανική περίπτωση, οι μελλοντικές 

μελέτες θα διερευνήσουν επίσης τα διαχρονικά αποτελέσματα και θα 

αξιολογήσουν τη διατήρηση των εκπαιδευτικών οφελών. 

2.5 ΕκπαιδευτικέΑ εφαρμογέΑ και πΘροι ΕπαυξημένηΑ 
ΠραγματικΘτηταΑ 

Όσον αφορά τις χρήσεις της Ε.Π. στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, υπάρχουν 

ορισμένοι τομείς και πόροι που αξίζουν προσοχής (Fundación Telefónica 2011): 

- Βιβλία: Υπάρχουν επί του παρόντος βιβλία με κωδικούς, όπως το QR, 

που καθιστούν δυνατή την οπτικοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων και την 

παρακολούθηση βίντεο με τη βοήθεια μιας εφαρμογής εγκατεστημένης σε μια 

συσκευή. 

- Παιχνίδια: Ορισμένα παιχνίδια παρουσιάζουν τρισδιάστατα σενάρια 

που μπορούν να προβληθούν μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, ενώ άλλα 

επιτρέπουν στους παίκτες να δημιουργούν εικονικά αντικείμενα ή χαρακτήρες. 

- Μοντελοποίηση αντικειμένων: Αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν εικονικά αντικείμενα 
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προκειμένου να τα χειριστούν, να εντοπίσουν ανωμαλίες, να εξερευνήσουν τις 

ιδιότητές τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα αντικείμενα. 

- Χρήση τυπικών εφαρμογών για εκπαιδευτικούς σκοπούς: Ένα σαφές 

παράδειγμα αυτού είναι το Google Skymap, μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που 

όχι μόνο επιτρέπει την προβολή των αστεριών εστιάζοντας την κάμερα μιας 

κινητής συσκευής σε αυτά, αλλά και επικαλύπτει σχετικές ψηφιακές 

πληροφορίες στη φυσική τους εικόνα. 

Νέες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας με εκπαιδευτικούς 

σκοπούς εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Μερικά 

παραδείγματα είναι τα εξής: 

-Το Word Lens (http://questvisual.com ) χρησιμεύει για τη μετάφραση σε 

άλλες γλώσσες λέξεων που εστιάζονται από μια κάμερα έξυπνης κινητής 

συσκευής. Ως εκ τούτου, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας πόρος υποστήριξης 

για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

-Το Zooburst (http://zooburst.com ) επιτρέπει στους μαθητές να 

δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες σε τρεις διαστάσεις 

συνδυάζοντας εικόνες, κείμενο και ήχο. 

-Το LearnAR (http://learnar.org ) παρέχει ένα πακέτο δέκα εφαρμογών για 

την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη βιολογία, τη φυσική, τα μαθηματικά και τις 

διάφορες γλώσσες. 
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- Το 3DU είναι μια τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας που 

επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν σε ένα εικονικό 

πανεπιστήμιο (Estopace, 2015). 

Οι περισσότερες εφαρμογές δεν είναι συνηθισμένο να υποστηρίζουν 

αλληλεπίδραση ή πιο περίπλοκες συμπεριφορές, όπως τροποποίηση και 

αξιολόγηση του περιεχομένου. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται κάποιο 

επίπεδο γνώσεων προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα, στο Layar.  

Αξιοσημείωτα συστήματα με τα οποία μπορεί κάποιος μη 

προγραμματιστής ή ειδικός να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό  Ε.Π. είναι τα 

εξής:  

HP Reveal (https://cxocard.com/hp-reveal-formerly-aurasma-alternative/),  

Junaio (http://junaio.com),  

Layar (http://layar.com),  

BuildAR (http://buildar.com ),  

ARTutor (http://artutor.teiemt.gr/el/),  

SchoolAR (http://users.sch.gr/samgeorg/schoolar/wordpress/),  

Quiver (https://quivervision.com/  ),  

UniteAR (https://www.unitear.com/),  

platoAR (https://platoar.com/),  
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blippAR (https://www.blippar.com/ ),  

augmented class (http://www.augmentedclass.com/ ) 

Zappar (https://www.zappar.com/ )  

Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές 

να δημιουργήσουν τις δικές τους σκηνές Ε.Π. με εικόνες, βίντεο και τρισδιάστατα 

αντικείμενα. Αυτά τα συστήματα παρουσιάζουν πολύ διαισθητικές και απλές 

διεπαφές μεταφοράς και απόθεσης για μη προγραμματιστές, γεγονός που 

απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία δημιουργίας σκηνών Ε.Π.  

2.6  Η Επαυξημένη ΠραγματικΘτητα στιΑ διάφορεΑ βαθμίδεΑ 
εκπαίδευσηΑ 

Αφού κάναμε αναφορά σε ορισμένους πόρους και εφαρμογές, θα θέλαμε 

τώρα να περιγράψουμε μια σειρά από τρέχουσες χρήσεις εφαρμογών Ε.Π. σε 

διαφορετικούς τομείς σπουδών και εκπαιδευτικά στάδια. 

2.6.1 Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) 

Η χρήση της Ε.Π. στην εκπαίδευση της πρώιμης σχολικής ηλικίας είναι όλο 

και πιο διαδεδομένη, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε πολλά παραδείγματα 

σε διεθνές επίπεδο που δείχνουν τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτήν την τεχνολογία στη διδακτικομαθησιακή 

διαδικασία για την ενίσχυση της παιγνιώδους μάθησης. 

Γνωριμία με τη ζωή και το έργο ιστορικών μορφών μέσω κωδικών QR. Με 

την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Ειρήνης, οι μαθητές σε νηπιαγωγείο 
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της Νοτίου Αφρικής είχαν μια αρχική προσέγγιση στη ζωή του Νέλσον Μαντέλα 

μέσω βίντεο και εικόνων που ενεργοποιούνταν με κωδικούς. Τα παιδιά είχαν 

ήδη λάβει μια ειδική ταχυδρομική κάρτα που περιείχε διαφορετικούς κωδικούς 

QR που θα μπορούσαν να μετατραπούν μέσω της εφαρμογής AURASMA σε 

πληροφορίες σχετικά με το πού γεννήθηκε ή ποια σημαντικά πράγματα έκανε    

(Http://lospequesdemicole.blogspot.com.es/2016/01/mensajero-de-paz-nelson-

mandela.html ). 

Δημιουργία διαδραστικών πολιτικών χαρτών. Το έργο «Around the world» 

με τον Willy Fog προοριζόταν ώστε μαθητές και μαθήτριες 3 ετών να 

ανακαλύψουν διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Για τον σκοπό αυτό, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κωδικούς QR για να ενεργοποιήσουν διάφορα 

βίντεο που δημιούργησαν οι ίδιοι 

(http://lospequesdemicole.blogspot.com.es/2014/07/earthquest-lavuelta-al-

mundo-de-willy.html ). 

Σχεδίαση και εκμάθηση γεωμετρικών μορφών. Ένα ρομπότ που ονομάζεται 

Bee Bot είναι προγραμματισμένο να καταγράφει κωδικούς QR που 

μετατρέπονται σε γεωμετρικές μορφές. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά 

μαθαίνουν βασικά μαθηματικά και δεξιότητες υπολογιστών 

(http://lospequesdemicole.blogspot.com.es/2015/12/cuerpos-geometricos-

robotica-y-realidad.html ). 

Μετατροπή αντικειμένων και εικόνων σε δείκτες επαυξημένης 

πραγματικότητας προσθέτοντας εικονικά επίπεδα βίντεο που δημιουργήθηκαν 
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από τα ίδια τα παιδιά. Οι μαθητές δημιούργησαν ένα μοντέλο κλίμακας του 

ανθρώπινου ματιού με papier-mâché, κατέγραψαν βίντεο που εξηγούν τι είχαν 

μάθει και τα συνέδεσαν με το μοντέλο του ματιού μέσω της εφαρμογής Thinglink 

(Http://lospequesdemicole.blogspot.com.es/2015/06/maqueta-3d-del-ojo.html ). 

2.6.2 Δημοτικό σχολείο (6-12 ετών) 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η τεχνολογία Ε.Π. έχει χρησιμοποιηθεί στο 

δημοτικό σχολείο. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: 

Κυνήγι θησαυρού. Αυτός ο τύπος παιγνιώδους δραστηριότητας γίνεται 

ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές όταν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τους κωδικούς QR ως στοιχεία για να βρουν τον θησαυρό με έναν διασκεδαστικό 

αλλά διδακτικό τρόπο (Http://infantic-tac.blogspot.com.es/2013/10/feliz-

halloween_24.html ). 

Εκμάθηση γλωσσικών δομών μέσω ιστοριών. Οι μαθητές μπορούν να 

βελτιώσουν τη γραπτή τους έκφραση δημιουργώντας ιστορίες που μπορούν να 

εμπλουτιστούν με εικόνες που μπορούν να μετατραπούν σε τρισδιάστατα σχέδια 

χάρη σε εφαρμογές όπως το ChromVille (https://www.edsurge.com/product-

reviews/chromville  ). 

Απόκτηση μιας πιο ρεαλιστικής εικόνας των φυσικών φαινομένων. Με τη 

βοήθεια προγραμμάτων όπως το K-Solar System, οι μαθητές μπορούν να 

μελετήσουν μια τρισδιάστατη αναπαράσταση του ηλιακού συστήματος, καθώς 

και να αναλύσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του (http://www.k-

solarsystem.org/home/servlet/ ). 
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Επιμέλεια τουριστικών οδηγών. Μετά τη λήψη φωτογραφιών και την 

εγγραφή βίντεο για να παρουσιάσουν εμβληματικά μέρη, οι μαθητές μπορούν 

να δημιουργήσουν κωδικούς QR για να εντοπίσουν γεωγραφικά όλα αυτά τα 

μέρη σε έναν χάρτη 

(Http://enmiauladeinfantil.blogspot.com.es/2015/07/proyecto-de-centro-con-

codigos-qr.html ). 

2.6.3 Δευτεροβάθμια και επαγγελματική 
εκπαίδευση (12-18 ετών) 

Μπορούμε επίσης να βρούμε παραδείγματα μαθησιακών δραστηριοτήτων 

της Ε.Π. στο γυμνάσιο και την επαγγελματική εκπαίδευση: 

Εργαστήριο επαυξημένης ανάγνωσης. Τα βιβλία που διαβάζονται σε αυτό το 

εργαστήριο μπορεί να περιέχουν κωδικούς για την οπτικοποίηση τρισδιάστατων 

αντικειμένων, την παρακολούθηση βίντεο ή την ακρόαση podcast που 

επεξεργάζονται είτε από τους ίδιους τους μαθητές είτε από εκδότες 

(Https://www.youtube.com/watch?v=EzHld8vRRAo ). 

Ανάκτηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα 

πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας χάρη στο οποίο φοιτητές από επτά χώρες 

μπορούν να σχεδιάσουν καινοτόμες εφαρμογές Ε.Π. για την ανάκτηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του τουρισμού και την ανταλλαγή 

αυτών των πληροφοριών (Http://www.slideshare.net/xsune/googleglass-

aumentame14?ref=http://www.aumenta.me/node?page=12 ). 
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Διδασκαλία αστρονομίας. Σε μια τάξη αστρονομίας, οι μαθητές μαθαίνουν 

για τη σχέση μεταξύ της γης και του ήλιου. Η μελέτη των Shelton και Hedley 

(2002) περιέγραψε πώς ο εικονικός ήλιος και η γη χειρίζονται σε μια μικρή 

πλατφόρμα χειρός που αλλάζει τον προσανατολισμό της σε συντονισμό με την 

οπτική γωνία του μαθητή. Ο μαθητής ελέγχει τη γωνία προβολής για να 

καταλάβει πώς λειτουργούν τα αόρατα στοιχεία σε συνδυασμό με εκείνα που 

είχαν προηγουμένως δει. 

Διδασκαλία χημείας. Η επαυξημένη χημεία είναι ένας διαδραστικός 

εκπαιδευτικός πάγκος εργασίας που μπορεί να δείξει στους μαθητές πώς και 

από τι αποτελείται ένα άτομο ή ένα μόριο μέσω Ε.Π. Απαιτούνται τρία στοιχεία 

ένα βιβλίο, μια λαβή και ένας κύβος για την εκτέλεση αυτής της εργασίας και με 

τα δύο χέρια (εικ.13).   

 

Εικόνα 13. Βιβλίο που προσφέρει ένα στοιχείο ανά σελίδα, Λαβή με ένα κουμπί, 

Κύβος με ένα ξεχωριστό σχέδιο για κάθε επιφάνεια  

Πηγή: Kangdon, L. (2012) 

 

Διδασκαλία βιολογίας. Η Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της 

ανατομίας και της δομής του σώματος στη βιολογία. Το Specialist Schools and 
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Academies Trust (SSAT) απέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία Ε.Π. για να δείξουν από ποια όργανα 

αποτελείται το ανθρώπινο σώμα και πώς φαίνονται παρακολουθώντας 

τρισδιάστατα μοντέλα που δημιουργούνται από τον υπολογιστή στις αίθουσες 

διδασκαλίας (εικ. 14)  

 

Εικόνα 14. Επαυξημένη αναπαράσταση των ανθρώπινων οργάνων  

Πηγή: Kangdon, L. (2012) 

Διδασκαλία μαθηματικών και γεωμετρίας. Ο Kaufmann (2009) διαπίστωσε 

ότι η Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δυναμική διαφορική εκπαίδευση 

γεωμετρίας με ένα ευρύ φάσμα τρόπων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή Ε.Π. build3D, οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν 

διαισθητικά ιδιότητες καμπυλών, επιφανειών και άλλων γεωμετρικών σχημάτων 

(εικ. 15). 
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Εικόνα 15. Μαθητές που εργάζονται με το build3D  

Πηγή: Kangdon, L. (2012) 

2.6.4 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η έρευνα δείχνει ότι η τεχνολογία Ε.Π. 

εφαρμόζεται και μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στα πανεπιστήμια. Για 

παράδειγμα, η Ε.Π. έχει μεγάλες δυνατότητες στο να προσφέρει εκπαιδευτικές 

και ρεαλιστικές εμπειρίες στους φοιτητές των επιστημών υγείας, κυρίως όταν 

δεν είναι δυνατόν να εξασκηθούν σε πραγματικό περιβάλλον για λόγους 

ασφάλειας, κόστους ή βιωσιμότητας. Πράγματι, η τεχνολογία Ε.Π. έχει 

αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στη μελέτη πεδίων σημαντικών για την ιατρική 

εκπαίδευση (Kamphuis, Barsom, Schijven & Christoph, 2014∙ Tampieri 2015). 

Επίσης, οι μαθητές της μηχανικής βελτίωσαν τις οπτικοχωρικές τους δεξιότητες 

αναλύοντας αφηρημένες έννοιες μέσω τρισδιάστατων αναπαραστάσεων 

(Martín-Gutiérrez et al., 2010). 
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2.7 ΕμπλουτισμΘΑ έντυπου εκπαιδευτικοΙ υλικοΙ μέσΕ τηΑ 
ΕπαυξημένηΑ ΠραγματικΘτηταΑ 

 

Όπως έχει αναφερθεί η Ε.Π. είναι μια υποσχόμενη τεχνολογία η οποία 

μέσω των εικονικών πληροφοριών μπορεί να συνυπάρξει με το πραγματικό 

περιβάλλον. Αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά μπορούν να αξιοποιηθούν για να 

ενισχύσουν οποιοδήποτε έντυπο υλικό εμπλουτίζοντας τις σελίδες του με 

γραφικά, κινούμενα σχέδια και ήχο. Αξιοποιώντας την Ε.Π., ένα φυσικό, έντυπο 

βιβλίο μπορεί να μετατραπεί από στατικό σε δυναμικό, διασκεδαστικό και 

ενδιαφέρον για τους μαθητές. Εκτός από την ανάγνωση, η Ε.Π. επιτρέπει στον 

χρήστη να αλληλεπιδρά με το βιβλίο μέσω της χρήσης δεικτών κι έτσι συστήνει 

μια νέα μαθησιακή εμπειρία που είναι παρακινητική, ενδιαφέρουσα και 

διασκεδαστική. 

Όταν ένα άτομο κοιτάζει ένα από αυτά τα βιβλία, φαίνεται να είναι 

συνηθισμένο. Ωστόσο, όταν τοποθετείται μπροστά από μια κάμερα υπολογιστή, 

αντικείμενα 3D, ήχοι, κινούμενα σχέδια, επεξηγήσεις κειμένου, βίντεο και άλλα 

διαδραστικά στοιχεία μπορούν να αναπηδήσουν από τις σελίδες του. Έτσι, τα 

βιβλία μπορούν να εξελιχθούν σε έκδοση Ε.Π. 

 Ο συγκεκριμένος τύπος εκπαιδευτικής εφαρμογής λειτουργεί ως εξής: οι 

χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν δείκτες στη ψηφιακή μορφή ενός έντυπου 

βιβλίου. Στη συνέχεια σαρώνοντας με την κάμερα μιας έξυπνης κινητής 

συσκευής τους εν λόγω δείκτες στη φυσική μορφή του βιβλίου μεταδίδονται οι 

απαραίτητες πληροφορίες  στο λογισμικό της εφαρμογής. Το λογισμικό, με τη 
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σειρά του, θα δημιουργήσει εικονικά αντικείμενα που σχετίζονται με αυτόν τον 

δείκτη και θα τα εμφανίσει στην οθόνη της έξυπνης κινητής συσκευής. Αυτές οι 

καινοτόμες τεχνολογικές προσεγγίσεις προσφέρουν πλούσιες εμπειρίες στον 

χρήστη, δημιουργώντας μια ευχάριστη αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο (π.χ. 

ανάγνωση, ακοή, εμφάνιση στατικών εικόνων και τρισδιάστατα εικονικά 

μοντέλα μέσω της Ε.Π.), ενισχύοντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία.  

Ο εμπλουτισμός βιβλίων μέσω της Ε.Π. συζητείται στη βιβλιογραφία με 

μελέτες και αναφορές εμπειριών, όπως τα έργα των Billinghurst et al.,(2001), 

Oliveira & Kirner (2007), Maier, Kinlker & Tonnis (2009), Gutierrez et al., (2010) 

και Okawa, Kirner & Kirner (2010). Παρακάτω υπάρχουν μερικά παραδείγματα 

της εκπαιδευτικής χρήσης της Ε.Π.  

• Ένα από τα πρώτα έργα σε αυτόν τον τομέα παρουσιάστηκε από τους 

Billinghurst et al, (2001) γνωστό ως "MagicBook". Το "Magic Book" 

επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ πραγματικότητας και 

εικονικότητας (Billinghurst et al, 2001 ∙ Grasset, Dünser & Billinghurst, 

2008). Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο όπως διαβάζουν 

ένα κανονικό βιβλίο. Ωστόσο, όταν ο χρήστης κοιτάζει το βιβλίο μέσω 

μιας οθόνης, μπορεί να δει τη συνύπαρξη του τρισδιάστατου μοντέλου 

με το πραγματικό βιβλίο. Η εφεύρεση του "Magic Book" ενέπνευσε 

πολλά άλλα έργα σε διαφορετικά αντικείμενα όπως η γεωμετρία, η 

βιοχημεία, οι φυσικές επιστήμες για κωφούς μαθητές κ.α. (Kaufmann 

& Schmalstieg, 2003). 
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• Το LIRA, που ακολούθησε διάφορες αρχές και έννοιες που προτάθηκαν 

στο Magic Book, επιτρέπει την εξερεύνηση τρισδιάστατων 

αντικειμένων, ήχων και κινούμενων σχεδίων, τα οποία μπορούν να 

εφαρμοστούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά θέματα (Oliveira and 

Kirner, 2007). 

• Το Βιβλίο Ηλιακού Συστήματος με Ε.Π. - SUN-RA εστιάζει σε ένα 

διαδραστικό ηλιακό σύστημα, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά 

εικόνων, κινούμενων σχεδίων, ήχων και αλληλεπιδράσεων, για να 

διευκολύνει την κατανόηση των θεμάτων στο πλαίσιο της δομής και 

της συμπεριφοράς του ηλιακού συστήματος για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς (Okawa et al., 2010).   

• Το Digilog  το οποίο είναι εξοπλισμένο με πολυαισθητηριακό 

περιεχόμενο Ε.Π. για να δώσει μια καλύτερη εικόνα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Νότιας Κορέας (Ha, Lee & Woo 2010).  

Ένα ισχυρό πλεονέκτημα των επαυξημένων βιβλίων έναντι των έντυπων 

είναι η πρόσθετη διαδραστικότητα. Οι χρήστες μπορούν να χειριστούν το βιβλίο 

περιστρέφοντας ή γέρνοντας τις σελίδες του για να βιώσουν το εικονικό 

περιεχόμενο από διαφορετικές θέσεις ή γυρίζοντας τις σελίδες για να 

εμφανίσουν διαφορετικές σκηνές Ε.Π. Αυτές οι βασικές τεχνικές αλληλεπίδρασης 

είναι φυσικές επεκτάσεις του έντυπου βιβλίου, αλλά τα επαυξημένα βιβλία 

μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πιο εξελιγμένες αλληλεπιδράσεις. Για 

παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν απλά κοιτάζοντας μια 
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σελίδα του βιβλίου. Χρησιμοποιώντας χειρονομίες, ο χρήστης δείχνει 

διαφορετικά μέρη της σελίδας και εκτελεί ενέργειες όπως επισήμανση ή 

μετακίνηση εικονικών αντικειμένων ή έναρξη μιας σκηνής Ε.Π. Οι διεπαφές 

χρήστη παρέχουν καινοτόμους και διαισθητικούς τρόπους για να μάθουν οι 

μαθητές και μπορούν να υποστηρίξουν παιγνιώδη και συνεργατική μάθηση. 

Οι ερευνητές έχουν βασιστεί στις εμπειρίες του MagicBook για να 

δημιουργήσουν άλλα επαυξημένα βιβλία και το 2008, τα πρώτα εμπορικά 

επαυξημένα βιβλία έγιναν διαθέσιμα. Έκτοτε, το ενδιαφέρον για την Ε.Π. έχει 

αυξηθεί σημαντικά, και περισσότερα επαυξημένα βιβλία έχουν εισέλθει στην 

αγορά, πολλά από τα οποία παρέχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

3. Η Επαυξημένη ΠραγματικΘτητα ΕΑ μέσο 
παρέμβασηΑ σε άτομα με Δ.Α.Φ. 

Οι πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για την υποστήριξη της διδασκαλίας των 

παιδιών με Δ.Α.Φ. είναι οι τεχνολογίες της επαυξημένης και της εικονικής 

πραγματικότητας. Τέτοιες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή τη δημιουργία 

περιβαλλόντων όπου οι μαθητές με Δ.Α.Φ. μπορούν να μελετήσουν και να 

εκτελέσουν διάφορες εργασίες σε ένα άνετο περιβάλλον επικοινωνίας. Είναι 

επίσης χρήσιμο και σημαντικό ότι προσφέρουν αλληλεπίδραση με avatars, 

προκειμένου να αναδημιουργηθούν διάφορες κοινωνικές καταστάσεις.  

Η τεχνολογία Ε.Π. φαίνεται να έχει θετική επίδραση στη βελτίωση 

διαφορετικών τομέων όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι κοινωνικές 
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δεξιότητες, η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, οι διαδικασίες αναγνώρισης 

συναισθημάτων και οι δεξιότητες προσοχής σε παιδιά και εφήβους με αυτισμό. 

Η ανάπτυξη εφαρμογών Ε.Π., ηλεκτρονικών παιχνιδιών για υπολογιστή και 

έξυπνες κινητές συσκευές ή διαδραστικών βιβλίων Ε.Π. μπορεί να είναι 

επωφελής στη διαδικασία παρέμβασης αυτής της αναπτυξιακής διαταραχής.  

Αρχικά, η Ε.Π. βασίζεται σε δυνατότητες που αναφέρονται συνήθως σε 

Δ.Α.Φ., όπως το οπτικό στυλ μάθησης και η προτίμηση για οπτικά εμφανιζόμενες 

πληροφορίες. Επιπλέον, ορισμένα από τα άτομα με Δ.Α.Φ. δείχνουν μια φυσική 

τάση να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, μια αγάπη για τα ηλεκτρονικά μέσα 

και απολαμβάνουν στοιχεία που μοιάζουν με παιχνίδι. Επίσης, αυτός ο τύπος 

τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους που συχνά προκύπτει 

σε πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις για τα άτομα με αυτισμό.  

Επομένως, η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών για τη 

διδασκαλία παιδιών με αυτισμό καθιστά δυνατή τη χρήση σύγχρονων εξελίξεων 

στον κλάδο της πληροφορικής για τη βελτίωση των διαδικασιών 

κοινωνικοποίησης των ατόμων με αυτισμό, καθώς επιτρέπει τον σχεδιασμό 

ελκυστικών εργαλείων μάθησης που βοηθούν τα παιδιά με Δ.Α.Φ. να 

παραμείνουν συγκεντρωμένα, προωθώντας την εμπλοκή με τις δραστηριότητες, 

την αποδεκτή συμπεριφορά κατά την εργασία, τα κίνητρα και τα θετικά 

συναισθήματα που ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία (Escobedo, Tentori, 
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Quintana, Favela & Garcia-Rosas, 2014 ∙ Karamanoli, Tsinakos & Karagiannidis, 

2017 ∙ Sahin, Keshav, Salisbury & Vahabzadeh, 2018). 

Τα παιδιά με αυτήν την νευροαναπτυξιακή κατάσταση χρειάζονται 

αποτελεσματικές θεραπείες που βελτιώνουν όχι μόνο τα βασικά συμπτώματά 

της αλλά και τα συνοδικά κλινικά ελλείμματα που σχετίζονται με τη διαταραχή. 

Οι ειδικοί πρέπει να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις 

παρεμβάσεις που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και, στη συνέχεια, να τις 

προσαρμόζουν στο ιδιαίτερο προφίλ κάθε μεμονωμένου παιδιού (Grynszpan et 

al., ∙ Hugues et al., 2011). 

Όσον αφορά τα προγράμματα παρέμβασης, η Ε.Π. έχει χρησιμοποιηθεί 

για την αντιμετώπιση πολλών νευροαναπτυξιακών διαταραχών όπως οι Δ.Α.Φ. 

Συγκεκριμένα, σε αυτόν τον τομέα, η Ε.Π. έχει δείξει κάποια πλεονεκτήματα σε 

σχέση με πιο παραδοσιακές παρεμβάσεις, καθώς επιτρέπει σε άτομα με Δ.Α.Φ. 

να αντιμετωπίζονται σε πιο οικολογικά και ρεαλιστικά περιβάλλοντα τα οποία 

μπορούν να ελέγχονται και να προσαρμόζονται στα συγκεκριμένα και ετερογενή 

χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων (El-Seoud, Halabi & Geroimenko, 

2019) .  

Η επαυξημένη πραγματικότητα (Ε.Π.), επιτρέπει μια αλληλεπίδραση σε 

έναν φυσικό κόσμο. Οι τεχνολογίες Ε.Π. είναι απλούστερες και πιο ευέλικτες, 

επειδή χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα συσκευών, για παράδειγμα, tablet ή 

smart phone, προσαρμόζοντας καλύτερα την αλληλεπίδραση στον πραγματικό 
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κόσμο. Η έρευνα δείχνει ότι οι εφαρμογές που βασίζονται σε Ε.Π. επιτρέπουν 

στα παιδιά με Δ.Α.Φ. να εμπλακούν σε πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις, 

διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία διαφορετικών δεξιοτήτων μέσω των 

προγραμμάτων παρέμβασης  (Quintero, Baldiris Navarro, Rubira, Cerón & Velez, 

2019 ∙ Baragash, Al-Samarraie, Alzahrani & Alfarraj, 2019).  

3.1 ΔιαταραΓέΑ ΑυτιστικοΙ ΦάσματοΑ 
Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε με περισσότερες 

λεπτομέρειες στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, προκειμένου να γίνουν όσο 

το δυνατόν πιο ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν τη 

συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή. 

3.1.1   Ορισμός 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αναφέρεται σε μια 

νευροαναπτυξιακή κατάσταση που ορίζεται από έναν αριθμό συμπεριφορικών 

χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με το DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition) της αμερικάνικης ψυχιατρικής εταιρείας 

(American Psychiatric Association, 2013) , τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά της 

ΔΑΦ περιγράφονται από την έννοια ‘‘της τριάδας ελλειμμάτων του αυτισμού’’, 

που εισήγαγε η Lorna Wing (Wing, 1997): α) μειονεκτούσα κοινωνική 

αλληλεπίδραση, β) μειονεκτούσα κοινωνική επικοινωνία και γ) περιορισμένα, 

επαναληπτικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Αυτά τα συμπτώματα 

εμφανίζονται στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο, αλλά μπορεί να μην είναι 

πλήρως εμφανή έως ότου οι κοινωνικές απαιτήσεις υπερβούν τις περιορισμένες 
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ικανότητες του ατόμου ή μπορεί να καλυφθούν από τις στρατηγικές που έχουν 

κατακτηθεί από το άτομο στη μετέπειτα ζωή του. Παρά την πρώιμη εξέλιξή του, 

συνήθως αυτή η διαταραχή δεν διαγιγνώσκεται παρά λίγα χρόνια αργότερα. Η 

αυξημένη εμφάνισή της, ο συναισθηματικός της αντίκτυπος στις οικογένειες και 

οι μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία και την 

υποστήριξή των ατόμων, καθιστούν την ΔΑΦ σημαντική ασθένεια σε 

επιστημονικό, κλινικό και επίπεδο δημόσιας υγείας. 

3.1.2 Ιστορική εξέλιξη 

Αρχικά, ο Ελβετός Eugen Bleuler (1857-1939) το 1914 επινόησε τους όρους 

«σχιζοφρένεια» και «αυτισμός». Ο όρος «αυτισμός» προέκυψε από την ελληνική 

λέξη «αυτός» (που σημαίνει «εαυτός») για να περιγράψει την ενεργή απόσυρση 

ασθενών με σχιζοφρένεια στη δική τους φανταστική ζωή σε μια προσπάθεια να 

αντιμετωπίσουν ανυπόφορες εξωτερικές εμπειρίες ή ερεθίσματα (Kuhn, 2004). Η 

χρήση του όρου «Αυτισμός» με την τρέχουσα έννοια ξεκίνησε 30 χρόνια 

αργότερα όταν ο Αυστριακός παιδίατρος Hans Asperger υιοθέτησε την ορολογία 

των «αυτιστικών ψυχοπαθών» του Bleuler σε μια διάλεξη που έδωσε στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης. Ο Asperger δημοσίευσε στη συνέχεια 

τη δεύτερη διδακτορική του διατριβή το 1944 (Asperger, 1944) όπου περιέγραψε 

μια ομάδα παιδιών και εφήβων με ελλείμματα στην επικοινωνία και τις 

κοινωνικές δεξιότητες και με ένα περιοριστικό, επαναλαμβανόμενο πρότυπο 

συμπεριφορών. 
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Ταυτόχρονα, το 1943 –αγνοώντας το έργο του Asperger - ο Leon Kanner, 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johns Hopkins στις ΗΠΑ, περιέγραψε στην 

εργασία του «Αυτιστικές διαταραχές συναισθηματικής επαφής» (Kanner, 1943) 

11 παιδιά με εντυπωσιακές ομοιότητες συμπεριφοράς με αυτά που 

απεικονίζονταν από τον Asperger, επινοώντας έτσι τον όρο του «παιδικού 

Αυτισμού». Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον 

Kanner, όπως η «αυτιστική απομόνωση» και η «επιμονή στην ομοιότητα» 

εξακολουθούν να αποτελούν μέρος των κριτηρίων για τη διάγνωση της ΔΑΦ στις 

τρέχουσες ταξινομήσεις. Τα παιδιά που περιγράφονταν από τον Asperger 

διέφεραν από αυτά του Kanner στο ότι δεν είχαν σημαντικές καθυστερήσεις 

στην πρόωρη γνωστική ή γλωσσική ανάπτυξη, το οποίο και αναλύεται 

παρακάτω. 

Η μελέτη του Asperger, που δημοσιεύθηκε στα γερμανικά, παρέμεινε σε 

μεγάλο βαθμό άγνωστη έως ότου η Uta Frith τη μετέφρασε στα αγγλικά 

(Asperger, 1944), καθιστώντας τα ευρήματα ευρέως διαθέσιμα. Αυτές οι ιδέες 

διαδόθηκαν περαιτέρω από την Lorna Wing (Wing, 1997) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στη συνέχεια, έγινε μια σταδιακή αναγνώριση ότι ο αυτισμός αποτελεί φάσμα, 

που κορυφώθηκε με την υιοθέτηση αυτού του όρου στο DSM-5. Έτσι, η ΔΑΦ, με 

το εύρος των επιπέδων σοβαρότητάς της και των αναγκών υποστήριξής της, 

περιλαμβάνει αυτό που χαρακτηρίστηκε σε προηγούμενες ταξινομήσεις ως 

Αυτισμός και διαταραχή του Asperger. 
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H Wing (1981) ουσιαστικά εισήγαγε τον όρο σύνδρομο Asperger στην 

αγγλόφωνη επιστημονική κοινότητα όταν περιέγραψε 34 περιπτώσεις ατόμων, 

ηλικίας μεταξύ 5 και 35 ετών, οι οποίες είχαν κλινική εικόνα παρόμοια με τις 

περιπτώσεις του Asperger. Η Wing, ωστόσο, πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις 

στο σύνδρομο με βάση τις δικές της περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν και ο 

Asperger θεώρησε ότι η διαταραχή δεν ήταν αναγνωρίσιμη πριν από την ηλικία 

των 3 ετών, η Wing πρότεινε ότι υπήρχαν δυσκολίες στα πρώτα 2 χρόνια της 

ζωής, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας φανταστικού παιχνιδιού και 

ανωμαλιών στην ομιλία. Η Wing σημείωσε επίσης τις ομοιότητες μεταξύ του 

Αυτισμού και του συνδρόμου Asperger. Ωστόσο, παρόλο που οι περισσότεροι 

ερευνητές έχουν εντοπίσει στενές ομοιότητες μεταξύ του συνδρόμου Asperger 

και του Αυτισμού, υποστηρίζοντας την ύπαρξη ενός συνεχούς, αυτό  που 

νωρίτερα αναφέραμε ως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Wing, 1997), 

η σχέση μεταξύ συνδρόμου Asperger και αυτισμού παραμένει άλυτη. 

3.1.3 Κλινικά χαρακτηριστικά 

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το έλλειμμα στην αμοιβαία 

κοινωνική αλληλεπίδραση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση τόσο του συνδρόμου 

Asperger όσο και του αυτισμού (Volkmar & Klin, 2000). Τα άτομα με σύνδρομο 

Asperger συνήθως έχουν κίνητρα να αλληλεπιδρούν με άλλους, αλλά βρίσκονται 

κοινωνικά απομονωμένα λόγω του μη αποδεκτού τρόπου επικοινωνίας τους 

(Klin, McPartland & Volkmar, 2005∙ Volkmar & Klin, 2000∙ Wing, 1997), ο οποίος 

μπορεί να είναι είτε υπερβολικά επίσημος και να έχει τη μορφή ενός σε βάθος 
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μονόλογου για ένα θέμα που ενδιαφέρει μόνο αυτά αλλά όχι τους συνομιλητές 

τους είτε να είναι απόλυτα ειλικρινής, αγενής και να ξεκινά απότομα σε βαθμό 

που προσβάλλει τους συνομιλητές ή δεν γίνεται αντιληπτός και κατανοητός από 

αυτούς. Όπως τόνισε αρχικά ο Asperger, «αυτά είναι τα παιδιά που μιλούν πριν 

περπατήσουν» και «οι λέξεις είναι η ζωή τους» μια σημαντική διαφορά με τον 

αυτισμό όπου η ομιλία είναι συνήθως καθυστερημένη ή ανύπαρκτη. Στο 

σύνδρομο Asperger η ομιλία είναι συχνά ρητή και κυριολεκτική. Μπορεί επίσης 

να υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην ίδια την ομιλία (Klin, McPartland & Volkmar, 

2005∙ Volkmar & Klin, 2000∙ Wing, 1997). Για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει την 

κανονική προσωδία και μπορεί επίσης να είναι περίεργη από την άποψη του 

όγκου, του ρυθμού ή του τόνου. Μερικές φορές οι παύσεις αντικατοπτρίζουν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σύνδρομο Asperger στη διατύπωση 

απαντήσεων σε ερωτήσεις και στη δομή του λόγου τους.  

Τα άτομα με σύνδρομο Asperger συχνά εμπλέκονται σε περιορισμένα και 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς (Klin, McPartland & Volkmar, 2005∙ 

Volkmar & Klin, 2000∙ Wing, 1997). Ενώ αυτά κατηγοριοποιούνται τόσο στο ICD-

10 όσο και στο DSM-IV ως τεσσάρων διαφορετικών τύπων, πιο πρακτική μπορεί 

να θεωρηθεί η ταξινόμηση σε «χαμηλότερο επίπεδο» (συμπεριλαμβανομένων 

των στερεοτυπικών κινητικών κινήσεων) και «υψηλότερο επίπεδο» 

(συμπεριλαμβανομένων τελετών και περιορισμένων ενδιαφερόντων). Μεταξύ 

των ατόμων με σύνδρομο Asperger, αυτές οι συμπεριφορές είναι πιο πιθανό να 

εκδηλωθούν ως αντίσταση στην αλλαγή σε μια προσωπική ρουτίνα ή στο άμεσο 
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περιβάλλον τους ή με την επιδίωξη ενός περιορισμένου ενδιαφέροντος. Τέτοια 

ενδιαφέροντα γενικά επικεντρώνονται στη συγκέντρωση μεγάλου όγκου 

πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα, και συνήθως, καταλαμβάνουν μεγάλο 

χρονικό διάστημα του ατόμου και υπερισχύουν των άλλων δραστηριοτήτων. 

Αυτή η ένταση διαφοροποιεί εύκολα τα ενδιαφέροντα των ατόμων με σύνδρομο 

Asperger από αυτά των συμμαθητών τους. Είναι σημαντικό ότι αυτά τα 

ενδιαφέροντα υπερισχύουν των κοινωνικών δραστηριοτήτων με τους 

συνομηλίκους τους και η αλληλεπίδραση με άλλους μπορεί να έχει τη μορφή 

μονόπλευρης συζήτησης για αυτά τα ενδιαφέροντα. Αυτό που είναι επίσης 

αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει αυξημένη δέσμευση σε τέτοια ενδιαφέροντα με 

την αύξηση της ηλικίας, και μπορεί να είναι εξουθενωτική όσον αφορά τη 

συχνότητα της δέσμευσης καθώς και τον βαθμό κινδύνου που προκαλούν στο 

άτομο και την οικογένειά του (South, Ozonoff & McMahon, 2005). 

3.1.4 Θεωρία του Νου 

Σύμφωνα με την υπόθεση της Θεωρίας του Νου, τα άτομα με ΔΑΦ 

αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να ερμηνεύσουν τις ενέργειες ενός ατόμου 

μέσα σε ένα διανοητικό πλαίσιο και, ως εκ τούτου, το στυλ μάθησής τους είναι 

ποιοτικά διαφορετικό από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους 

(Power & Jordan, 1997). Η θεωρία του Νου είναι η ικανότητα ενός ατόμου να 

κατανοεί τις ψυχικές καταστάσεις του εαυτού του και των άλλων (Yun Chin & 

Bernard-Opitz, 2000).  Λόγω της έλλειψης της θεωρίας του Νου, τα άτομα με 

αυτισμό δυσκολεύονται να κατανοήσουν το ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές 
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προοπτικές από τη δική τους (Leslie, 1987) και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τις 

προθέσεις, τις ανάγκες και τις επιθυμίες άλλων ανθρώπων (Greenway, 2000). 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η Gray (2003) δίνει έμφαση στον χαρακτήρα του 

κοινωνικού ελλείμματος και υποστηρίζει ότι όλοι οι συγγραφείς των κοινωνικών 

ιστοριών πρέπει να αναπτύξουν μια οξεία κατανόηση και ενσυναίσθηση στις 

προοπτικές που κατέχει ο το άτομο με ΔΑΦ. 

3.1.5 Επιδημιολογία 

Οι Ehlers και Gillberg (1993), χρησιμοποιώντας τα δικά τους διαγνωστικά 

κριτήρια, διαπίστωσαν έναν σημειακό επιπολασμό της τάξης του 28,5 / 10.000 

(95% CI 0,6-5,5,5 / 10.000) για το σύνδρομο Asperger. Η εξέταση έξι άλλων 

μελετών που διαπίστωσαν τον επιπολασμό του συνδρόμου Asperger παράλληλα 

με τον αυτισμό (Fombonne, & Tidmarsh, 2003∙ Fombonne, 2005) οδηγεί σε μια 

μέση εκτίμηση επιπολασμού 2,6 / 10.000. Ιδιαίτερη σημείωση είναι ότι αυτές οι 

έρευνες έδειξαν σταθερά ότι τα ποσοστά του συνδρόμου Asperger ήταν 

χαμηλότερα από αυτά του αυτισμού, με τον αυτισμό να εμφανίζεται κατά μέσο 

όρο πέντε φορές συχνότερα από το σύνδρομο Asperger (διάμεσος επιπολασμός 

για τον αυτισμό 13 / 10.000). 

3.1.6 Πρώιμη ανίχνευση 

Αναγνωρίζεται ότι η έγκαιρη ανίχνευση της ΔΑΦ αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα και πρόοδο, καθώς επιτρέπει την άμεση παρέμβαση που μπορεί να 

βελτιώσει τη θεραπεία σε σημαντικό ποσοστό παιδιών και επειδή άρει τις 
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αμφιβολίες και την αγωνία των γονέων και επιτρέπει τον κατάλληλο σχεδιασμό 

για μελλοντικές παρεμβάσεις και υποστήριξη. 

Είναι γνωστό ότι υπάρχει υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ΔΑΦ μεταξύ 

των αδελφών των ήδη αναγνωρισμένων περιπτώσεων. Αυτή η παρατήρηση 

οδήγησε σε μια πιο λεπτομερή εξέταση των νεογέννητων αδελφών και την 

παρακολούθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Η προσπάθεια 

εντοπισμού πρώιμων αναπτυξιακών σημείων που προηγούνται της διάγνωσης 

ΔΑΦ σε αδέλφια που τελικά ανέπτυξαν τη διαταραχή ήταν ένας καρποφόρος 

τομέας έρευνας (Corsello, 2005). 

3.1.7 Αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου 

Το 1964, ο Rimland άνοιξε το δρόμο για την τρέχουσα κατανόηση του 

αυτισμού, εισάγοντας την ιδέα ότι είναι μια διαταραχή της ανάπτυξης του 

εγκεφάλου με το βιβλίο του «Infantile Autism: The Syndrome and The 

Implications for a Neural Theory of Behavior» (Rimland, 1964), όπου ανέφερε 

ορισμένες πιθανές αιτίες και παράγοντες κινδύνου που προκαλούν τον αυτισμό. 

3.1.7.1 Πιθανές αιτίες 

1. Γενετικοί παράγοντες 

2. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

3. Επιγενετικοί παράγοντες 
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3.1.7.2 Παράγοντες κινδύνου 

Η κατευθυντήρια γραμμή της NICE (2011) Αυτισμός: Αναγνώριση, παραπομπή 

και διάγνωση παιδιών και νέων στο φάσμα του αυτισμού, ενώ τονίζει τη χαμηλή 

ποιότητα των στοιχείων που βρέθηκαν, παραθέτει τους παράγοντες κινδύνου για 

ΔΑΦ που είναι κλινικά και στατιστικά σημαντικοί όπως: 

• Ένας αδελφός/η με ΔΑΦ 

• Γονικό ιστορικό σχιζοφρένειας που μοιάζει με ψύχωση 

• Γονικό ιστορικό συναισθηματικής διαταραχής 

• Γονικό ιστορικό άλλης ψυχικής ή συμπεριφορικής διαταραχής 

• Μητρική ηλικία άνω των 40 ετών 

• Πατρική ηλικία μεταξύ 40 και 49 ετών 

• Βάρος γέννησης μικρότερο από 2500 g 

• Πρόωρος τοκετός (κάτω των 35 εβδομάδων) 

• Είσοδος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών 

• Παρουσία γενετικών ανωμαλιών 

• Αρσενικό γένος 

• Κάτοικοι πρωτεύουσας 

3.2 Θεραπευτική Παρέμβαση 
Η θεραπευτική παρέμβαση εξαρτάται από τόσους πολλούς παράγοντες 

που καθιστούν δύσκολη την περιγραφή της. Διαφορές στην ηλικία, ο βαθμός 

αναπηρίας, οι συννοσηρές διαταραχές, η οικογενειακή και η κοινωνική 

κατάσταση, το επίπεδο πόρων και η ανάπτυξη της κοινότητας, η παροχή 
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εκπαίδευσης (ή η έλλειψη αυτής),η βοήθεια υγείας και πρόνοιας, οι ευκαιρίες 

για εργασία και η διαθεσιμότητα αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα στην 

ενήλικη ζωή θα κάνουν μια τεράστια διαφορά στο αποτέλεσμα και την ποιότητα 

ζωής των ασθενών. Εάν υπάρχουν τρεις λέξεις που συνοψίζουν τι πρέπει να γίνει 

για τα άτομα με ΔΑΦ, αυτές είναι, εξατομίκευση, προσαρμογή και ενδυνάμωση 

(Corsello, 2005). 

3.2.1 Συμπεριφορικές και εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

Οι συμπεριφορικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιούνται για 

(1) την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, (2) την ενθάρρυνση προσαρμοστικών 

στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και τη μείωση των δυσπροσαρμοστικών 

προτύπων συμπεριφοράς και (3) τη διδασκαλία αποτελεσματικότερης 

επικοινωνίας. Γενικά, η προσέγγιση βασίζεται στη χρήση των δυνατοτήτων του 

παιδιού (συνήθως λεκτική γνωστική ικανότητα και μη κοινωνικές γλωσσικές 

δεξιότητες) για την αντιμετώπιση περιοχών αδυναμίας (μη λεκτική και κοινωνική 

επίλυση προβλημάτων και ρεαλιστική γλώσσα). Παρόλο που ένας λεπτομερής 

απολογισμός των προσεγγίσεων συμπεριφοράς είναι πέραν του πεδίου της 

τρέχουσας επισκόπησης, κυριαρχούν ορισμένα θέματα. Αυτά συνοψίζονται ως 

εξής (Corsello, 2005): 

• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα 

με το πρότυπο των γνωστικών δυνατοτήτων και των αδύναμων 
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σημείων κάθε ατόμου, όπως αποδεικνύεται από το προφίλ τους σε 

νευροψυχολογικές εξετάσεις. 

• Η προφορική εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματική από τη μάθηση μέσω παιχνιδιού ρόλων ή 

εικονογραφημένων ερεθισμάτων. 

• Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση, «από τα μέρη στο όλο»  

όπου οι λεκτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ως μια σειρά βημάτων, 

παρά ως αφήγηση. 

• Τα περισσότερα άτομα με σύνδρομο Asperger θα εκπαιδευτούν 

καλύτερα σε μικρές τάξεις με την επιλογή για επίβλεψη και 

υποστήριξη 1:1 και σε δραστηριότητες μικρών ομάδων. 

• Στο μέτρο του δυνατού, τα παιδιά με σύνδρομο Asperger θα πρέπει να 

ενσωματώνονται με τους νορμοτυπικούς συνομηλίκους τους από τους 

οποίους μπορούν να γενικεύσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες που μαθαίνουν κατά τη διάρκεια των δομημένων 

συνεδριών τους. 

• Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί για το 

παιδί με σύνδρομο Asperger, για παράδειγμα, να δίνεται 

περισσότερος χρόνος για να ολοκληρώσει τις εργασίες, κάνοντας 

ορισμένες οδηγίες πιο κατανοητές κ.λπ. 

• Οι προσαρμοστικές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται ρητά, για 

παράδειγμα, με προγραμματισμό, εξάσκηση και πρόβα. Οι περιοχές με 
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έλλειμμα μπορούν να αναγνωριστούν από βαθμολογίες στην κλίμακα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland (VABS). 

• Οι οργανωτικές δεξιότητες είναι ένας τομέας με έλλειμμα λόγω κακής 

εκτελεστικής λειτουργίας. Αυτές μπορούν να στοχευθούν, με τη χρήση 

προγραμματισμού, σεναρίων, κανόνων ή λιστών (π.χ. «πράγματα που 

πρέπει να κάνω »). 

Οι κοινωνικές δεξιότητες και η πραγματολογική γλωσσική κατάρτιση, που 

συνήθως παρέχονται στα πλαίσια ομάδας, αναφέρονται σε μια ποικιλία ευρέως 

χρησιμοποιούμενων προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν εστιασμένες οδηγίες για 

πραγματικές συμπεριφορές-στόχους (όπως, για παράδειγμα, επαφή με τα 

μάτια), εκπαίδευση στην κοινωνική αντίληψη, όπως παρέχεται από πακέτα 

εφαρμογών όπως το «Let's Face It» ή το «Mind Reading: An Interactive Guide to 

Human Emotions» και επιτρέποντας την ευκαιρία να εξασκηθούν οι δεξιότητες 

που έχουν κατακτηθεί σε ποικίλα, φυσικά περιβάλλοντα για γενίκευση και 

συντήρηση. 

3.2.2 Κοινωνικές ιστορίες 

Μια εκπαιδευτική παρέμβαση για  παιδιά με αυτισμό  αποτελούν και οι 

κοινωνικές ιστορίες. Μια κοινωνική ιστορία είναι μια διήγηση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα παιδιά με ΔΑΦ στην ερμηνεία και την 

κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων και στον καθορισμό μιας αποδεκτής 

απόκρισης σε συγκεκριμένες μορφές και περιστάσεις. Η κοινωνική ιστορία 

μπορεί να είναι γραπτή ή οπτική και περιγράφει διάφορες κοινωνικές 
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αλληλεπιδράσεις, καταστάσεις, δεξιότητες, έννοιες και συμπεριφορές που 

απαντώνται συχνά στην κοινωνία με σκοπό την ανταλλαγή κοινωνικών 

πληροφοριών που είναι ακριβείς, πειστικές και κατανοητές από τα άτομα με 

ΔΑΦ. Η  Carol  Gray  ήταν  η  πρώτη  που  ανέπτυξε  τις  κοινωνικές  ιστορίες  στις  

αρχές  του  1991. Δημιούργησε  αυτές  τις  ιστορίες  απευθυνόμενη  στους  

αυτιστικούς  μαθητές  της,  στο  Λύκειο  του Jenison  στην  Αμερική (Gray & 

Garand, 1993). 

Αυτές οι σύντομες, εξατομικευμένες ιστορίες παρέχουν υποστήριξη σε 

νέες και μερικές φορές συγκεχυμένες κοινωνικές εμπειρίες (Gray, 1995). Μια 

κοινωνική ιστορία βοηθά επίσης να διασφαλιστεί η ακριβής κατανόηση των 

κοινωνικών πληροφοριών ενός παιδιού για ένα δεδομένο περιβάλλον (Gray, 

1998) και δίνει οδηγίες σχετικά με το ποιος, τι, πότε, πού και γιατί σε μια 

κοινωνική κατάσταση (Atwoord, 1998∙ Lorimer, Simpson, Myles & Ganz, 2002). Σε 

γενικές γραμμές, οι κοινωνικές ιστορίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως βασική 

στρατηγική για τον εντοπισμό δυνητικά δύσκολων καταστάσεων για ένα άτομο 

με ΔΑΦ, πριν αυτό εμπλακεί στη δραστηριότητα και το προετοιμάζει να 

κατανοήσει ή να διαχειριστεί την κατάσταση. 

Σύμφωνα με τη Wing (1997), οι δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

ατόμων με ΔΑΦ μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες: (α) κοινωνική 

αναγνώριση, η οποία περιγράφεται ως έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλους, (β) 

κοινωνική επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει προβλήματα έκφρασης του 

εαυτού και περιορισμένη κατανόηση της γλώσσας του σώματος και (γ) κοινωνική 
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μίμηση και κατανόηση, η οποία περιλαμβάνει την αδυναμία κατανόησης των 

σκέψεων ή των συναισθημάτων των άλλων ή να εμπλακούν σε ένα ευφάνταστο 

παιχνίδι. Επιπλέον, η έρευνα έχει δείξει ότι τα άτομα με ΔΑΦ εμφανίζουν 

σημαντικά ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες (Njardvik, Matson, & Cherry, 

1999), στην κατανόηση της έκφρασης του προσώπου (Celani, Battacchi, & 

Arcidiacona, 1999), στην ενσυναίσθηση (Dyck, Ferguson, & Shocher, 2001), τη 

μίμηση (Hobson & Lee, 1999) και την κοινωνική μύηση με συνομηλίκους (Hauck, 

Fein, Waterhouse, & Feinstein , 1995). Μόνο αν οι κατάλληλες κοινωνικές 

συμπεριφορές γίνουν μέρος του ρεπερτορίου του παιδιού, ο μακροπρόθεσμος 

στόχος της ανεξάρτητης λειτουργίας στην κοινότητα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. 

3.2.2.1 Δημιουργία κοινωνικής ιστορίας 

Η κατασκευή μιας κοινωνικής ιστορίας χρησιμοποιεί συγκεκριμένο και 

εύκολο στην κατανόηση κείμενο που ενισχύεται από οπτικά στοιχεία. Δεδομένου 

ότι τα άτομα με ΔΑΦ έχουν πολλά προβλήματα με την ακουστική επεξεργασία 

(Gillberg & Coleman, 2000), είναι ευκολότερο να αντλούν πληροφορίες από ένα 

οπτικό ερέθισμα σε αντίθεση με ένα ακουστικό. Πράγματι, η έρευνα υποδηλώνει 

ότι τα παιδιά με αυτισμό τείνουν να είναι μαθητές με οπτικό στυλ μάθησης και 

ανταποκρίνονται καλύτερα όταν τα πράγματα είναι προβλέψιμα. Μειώνοντας 

την ασάφεια των κοινωνικών καταστάσεων, οι μαθητές είναι πιο εύκολο να 

καταλάβουν τι αναμένεται από αυτούς. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές 

μαθησιακές ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ, οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορεί να 
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παρέχουν μια αποτελεσματική στρατηγική για τη βελτίωση της κοινωνικής 

κατανόησης. Επιπλέον, οι υπολογιστές έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

παρεμβάσεις κοινωνικής ιστορίας. Η Gray (1995) προτείνει να επιτρέπεται σε 

άτομα με ΔΑΦ να διαβάζουν Κοινωνικές Ιστορίες από την οθόνη του υπολογιστή 

για να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους να διαβάσουν την ιστορία αυτόνομα. 

Η Gray (2003) δηλώνει ότι μια Κοινωνική Ιστορία πρέπει να 

εξατομικεύεται και να αποτελείται από τέσσερις βασικούς τύπους προτάσεων: 

(α) περιγραφικές, (β) καθοδηγητικές, (γ) προοπτικές και (δ) καταφατικές. Οι 

περιγραφικές προτάσεις ορίζουν ποιος εμπλέκεται, πού συμβαίνει η κοινωνική 

κατάσταση, τι συμβαίνει, τι αναμένεται και γιατί. Οι καθοδηγητικές προτάσεις 

εξηγούν στο παιδί τι αναμένεται και πώς να ανταποκριθεί στην κατάσταση, 

χρησιμοποιώντας δηλώσεις όπως «Θα προσπαθήσω…». Οι προοπτικές 

προτάσεις περιγράφουν τι μπορεί να αισθάνονται ή σκέφτονται οι άλλοι. Τέλος, 

οι καταφατικές προτάσεις χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το παιδί να 

ορίσει ή να θυμηθεί καλύτερα την ιστορία. Αυτοί οι τέσσερις βασικοί τύποι 

προτάσεων και μια αναλογία που καθορίζει τη συχνότητά τους είναι τα πιο 

σημαντικά στοιχεία μιας Κοινωνικής Ιστορίας.  Προτείνεται ότι μια Κοινωνική 

Ιστορία θα πρέπει να έχει αναλογία 2 έως 5 περιγραφικών, προοπτικών και / ή 

καταφατικών προτάσεων για κάθε 0-1 καθοδηγητική πρόταση (Gray 2003). Αυτό 

σημαίνει ότι για κάθε  καθοδηγητική πρόταση  (αν υπάρχει) στην κοινωνική 

ιστορία θα υπάρχουν δύο έως πέντε άλλες προτάσεις. Αυτή η αναλογία πρέπει 

να διατηρηθεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια μιας κοινωνικής ιστορίας και ισχύει 
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για το σύνολό της. Η αναλογία υπάρχει επειδή δίνει έμφαση σε μια 

αναμενόμενη συμπεριφορά κάθε φορά. Ενώ οι τρεις πρώτες προτάσεις 

καθιερώνουν το σκηνικό, τις προοπτικές των ανθρώπων και μια συγκεκριμένη 

εντολή, η μοναδική καθοδηγητική πρόταση που απομένει υπογραμμίζει τον 

κύριο στόχο - την κατάλληλη συμπεριφορά. 

Το κείμενο και οι εικόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δεξιότητες 

ανάγνωσης του μαθητή, το εύρος προσοχής και τη γνωστική ικανότητά του. Οι 

ανάγκες του παιδιού καθορίζουν το θέμα της ιστορίας, ενώ η προοπτική του 

παιδιού καθορίζει το επίκεντρο της ιστορίας. Ο τίτλος μιας κοινωνικής ιστορίας 

πρέπει να περιλαμβάνει τη γενική ιδέα της ιστορίας και πρέπει να υπάρχει ένα 

εισαγωγικό σώμα και ένα συμπέρασμα. Η ιστορία γράφεται στο πρώτο 

πρόσωπο, σαν να λέει την ιστορία το ίδιο το παιδί. Όταν μιλάμε για μια αρνητική 

συμπεριφορά, συνιστάται η προοπτική τρίτου προσώπου για να ακούγεται 

λιγότερο απειλητική. Επιπλέον, η ιστορία πρέπει να χρησιμοποιεί ευέλικτη 

γλώσσα, όπως οι λέξεις «συνήθως» και «μερικές φορές», αντί «πάντα» ή «ποτέ». 

Επιπλέον, είναι χρήσιμο να υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης ώστε να ελέγχεται 

η κατανόηση του θέματος της κοινωνικής ιστορίας (Gary & Garand, 1993). 

Σύμφωνα με τη Gray (2015) κάθε Κοινωνική Ιστορία πρέπει να πληροί τα 

παρακάτω 10 κριτήρια. 

1ο Κριτήριο: Ο στόχος κάθε Κοινωνικής Ιστορίας είναι να μοιραστεί 

ακριβείς πληροφορίες.  
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Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθούν μια καθορισμένη διαδικασία 

προκειμένου να μοιραστούν ακριβείς πληροφορίες χρησιμοποιώντας 

περιεχόμενο και μορφή που είναι περιγραφικά, ουσιαστικά και φυσικά, 

κοινωνικά και συναισθηματικά ασφαλή για το άτομο στο οποίο απευθύνεται. 

2ο Κριτήριο: Συγκέντρωση πληροφοριών δύο βημάτων  

Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο, οι συγγραφείς συλλέγουν πληροφορίες 

για 1) να βελτιώσουν την κατανόησή τους για το άτομο σε σχέση με μια 

κατάσταση, δεξιότητα ή έννοια και / ή 2) να προσδιορίσουν τα θέματα και τις πιο 

κρίσιμες πληροφορίες (εστίαση) που θα μοιραστούν στην Ιστορία. Τουλάχιστον 

το 50% όλων των κοινωνικών ιστοριών επικροτούν τα επιτεύγματα. 

3ο Κριτήριο: Τρία Μέρη και Ένας Τίτλος.  

Μια κοινωνική ιστορία έχει έναν τίτλο και μια εισαγωγή που προσδιορίζει 

σαφώς το θέμα, ένα σώμα που προσθέτει λεπτομέρειες και ένα συμπέρασμα 

που ενισχύει και συνοψίζει τις πληροφορίες. 

4ο Κριτήριο: Μορφή.  

Κάθε Κοινωνική Ιστορία έχει τέτοια μορφή που είναι προσαρμοσμένη στις 

ατομικές ικανότητες, το εύρος προσοχής, το στυλ μάθησης και - όποτε είναι 

δυνατόν – τα ταλέντα ή / και ενδιαφέροντα του κοινού της. 

5ο Κριτήριο: Επιλογή τόνου και λεξιλογίου. 

Κάθε Κοινωνική Ιστορία είναι γραμμένη με υπομονετικό και 

υποστηρικτικό τόνο και χρησιμοποιεί λεξιλόγιο το οποίο καθορίζεται από τους 

παρακάτω παράγοντες: 

71 

 



 
 

• Αποκλειστική χρήση προοπτικών δηλώσεων πρώτου και / ή τρίτου 

προσώπου (χωρίς δηλώσεις δεύτερου προσώπου). 

• Θετικός και υπομονετικός τόνος 

• Παρελθοντικός, Παροντικός και Μελλοντικός Χρόνος 

• Κυριολεκτική Ακρίβεια 

• Ακριβές Λεξιλόγιο 

6ο Κριτήριο: 6 Ερωτήσεις. 

Η Κοινωνική Ιστορία απαντά σε σχετικές ερωτήσεις που περιγράφουν το 

πλαίσιο, όπως το μέρος (Πού;), πληροφορίες σχετικά με το χρόνο (Πότε;), 

σχετικά με τα άτομα (Ποιος;), άλλα σημαντικά στοιχεία (Τι;), βασικές 

δραστηριότητες, συμπεριφορές ή δηλώσεις (Πώς;) και τους λόγους ή τη λογική 

πίσω από αυτά (Γιατί;). 

7ο Κριτήριο: Τύποι Προτάσεων 

Περιγραφικές Προτάσεις: είναι οι προτάσεις που εκφράζουν μία 

αντικειμενική δήλωση. 

Προτάσεις Προοπτικής: είναι οι προτάσεις που αναφέρονται ή 

περιγράφουν την εσωτερική κατάσταση ενός ατόμου, τις γνώσεις του, τη σκέψη 

του και τα συναισθήματά του. 

Καθοδηγητικές Προτάσεις: είναι προτάσεις που προτείνουν μία 

συμπεριφορά στο άτομο, που προσδιορίζουν ανταπόκριση της ομάδας και 

λειτουργούν αυτο-καθοδηγητικά (τις προτείνει το άτομο για το οποίο έχει 
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γραφτεί η ιστορία). Συνήθως ξεκινάνε με τη φράση "Θα προσπαθήσω να…", 

εστιάζοντας στην προσπάθεια παρά στο αποτέλεσμα. 

Καταφατικές Προτάσεις: Οι προτάσεις αυτές ενισχύουν τις πληροφορίες 

που έχουν ήδη δοθεί στο άτομο. 

8ο Κριτήριο: Μία Φόρμουλα στην αναλογία προτάσεων. 

Η φόρμουλα μιας Κοινωνικής Ιστορίας διασφαλίζει ότι κάθε κοινωνική 

ιστορία περιγράφει περισσότερα από ό, τι οι σκηνές. Πρόκειται για την αναλογία 

των προτάσεων που έχει μία Κοινωνική Ιστορία. Ο λόγος των προτάσεων που 

περιγράφουν(*) με αυτές που καθοδηγούν να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από δύο. 

 (*) Προτάσεις που περιγράφουν θεωρούνται οι Περιγραφικές Προτάσεις, 

οι Προτάσεις Προοπτικής και οι Καταφατικές Προτάσεις. 

9ο Κριτήριο: Προσαρμοσμένες Ιστορίες 

Κάθε Κοινωνική Ιστορία θα πρέπει να είναι έτσι γραμμένη που να 

πλησιάζει όσο πιο πολύ γίνεται τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του ατόμου 

για το οποίο έχει γραφτεί. 

10ο Κριτήριο: Βήματα επεξεργασίας/διόρθωσης και παρουσίασης μιας 

Κοινωνικής Ιστορίας.  

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ώστε να 

διασφαλίζουν ότι η φιλοσοφία και τα κριτήρια που καθοδηγούν την ανάπτυξη 

των Κοινωνικών Ιστοριών συνάδουν με την εισαγωγή και επανεξέταση του 

κοινού στο οποίο απευθύνονται. Αυτά είναι: 

1. Κατασκευή ενός προσχεδίου  
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2. Σχεδιασμός μιας θετικής εισαγωγής 

3. Καταγραφή χαρακτηριστικών του κοινού 

4. Οργάνωση των ιστοριών 

5. Ανάμιξη και ταίριασμα των ήδη υπαρχουσών ιστοριών για τη 

δημιουργία νέων 

6. Σύνδεση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος 

7. Επιβράβευση 

8. Ενημέρωση σχετικά με την έρευνα γύρω από τις Κοινωνικές 

Ιστορίες 

Οι κοινωνικές ιστορίες έχουν εφαρμοστεί για διάφορους σκοπούς όπως 

(α) μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς (Adams, Gouvousis, Van Lue & 

Waldron, 2004), (β) διδασκαλία προσαρμοστικών δεξιοτήτων (Barry & Burlew, 

2004) γ) διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων (δ) αύξηση των κατάλληλων 

συμπεριφορών (Agosta, Graetz, Mastropieri, & Scruggs, 2004), (ε) αύξηση της 

χρήσης των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων (Barry & Burley 2004), (στ) 

αύξηση της συμπεριφοράς χαιρετισμού και μύησης των δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού (Feinberg, 2001), (ζ) αύξηση της συμπεριφοράς κατά την εργασία 

(Brownell, 2002) και (η) αύξηση της κατάλληλης συμπεριφοράς φαγητού (Staley, 

2001). 

Συνολικά, η έρευνα υποστηρίζει ότι οι σωστά κατασκευασμένες και 

οπτικά παρουσιασμένες κοινωνικές ιστορίες μπορεί να μειώσουν τις μη 

αποδεκτές συμπεριφορές των παιδιών με ΔΑΦ και να αυξήσουν τις 
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προσαρμοστικές συμπεριφορές τους. Αν και μια αυξανόμενη ποσότητα 

βιβλιογραφίας υποδηλώνει ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να είναι 

αποτελεσματικές για άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό, πολλά δεν 

διαθέτουν αυστηρά μεθοδολογικά πρότυπα και χρησιμοποιούν την παρέμβαση 

Κοινωνικών Ιστοριών σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, καθιστώντας δύσκολο 

τον εντοπισμό της πηγής της αλλαγής συμπεριφοράς. Έτσι, η παρέμβαση των 

Κοινωνικών Ιστοριών είναι σχετικά νέα με μόνο λίγες εμπειρικές μελέτες για να 

επικυρώσει τη χρήση της ως αποτελεσματική συμπεριφορική παρέμβαση. 

Πρόσθετη εμπειρική έρευνα για τις Κοινωνικές Ιστορίες είναι απαραίτητη για την 

περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της πολλά υποσχόμενης παρέμβασης στον τομέα του 

αυτισμού. Ως μια πολύ υποσχόμενη παρέμβαση, η εκπαίδευση επαγγελματιών 

και εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της αποτελεσματικής 

παρέμβασης θα προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο δύσκολο γρίφο της 

αποκατάστασης κοινωνικών και συμπεριφορικών προβλημάτων παιδιών με 

ΔΑΦ. 

3.2.2.2  Ε.Π. και κοινωνικές ιστορίες 

Αν και οι τεχνολογίες Ε.Π. δεν είναι ένα νέο ζήτημα, εξακολουθούν να 

διατηρούν έναν ευρύτερο χώρο ανάπτυξης για τη θεραπευτική παρέμβαση του 

αυτισμού. Οι προκαταρκτικές έρευνες έχουν δείξει θετική υιοθέτηση και 

ευεργετικά αποτελέσματα των τεχνολογιών Ε.Π. στη γενική γνωστική 

αποκατάσταση και τη θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών (Juan et al., 2004). Το 
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δυναμικό της Ε.Π. που πρέπει να εφαρμοστεί στην παρέμβαση του αυτισμού και 

να συνδεθεί με κοινωνικές ιστορίες είναι γεμάτο ποικίλες πιθανότητες. 

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους οι τεχνολογίες Ε.Π. μπορούν 

να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να δημιουργήσουν βελτιωμένες κοινωνικές 

δεξιότητες με κοινωνικές ιστορίες. Η Ε.Π. υποστηρίζει διάφορες μορφές 

κοινωνικών ιστοριών δημιουργώντας εύχρηστες προσομοιωτικές κοινωνικές 

καταστάσεις με τις οποίες τα παιδιά με αυτισμό είναι εξοικειωμένα. Σύμφωνα με 

κάποια κοινωνική ιστορία, τα εικονικά είδωλα δείχνουν σωστές κοινωνικές 

συμπεριφορές στη συγκεκριμένη κοινωνική σκηνή μέσω διαφορετικής κίνησης 

και ήχου στον πραγματικό κόσμο. Οι τεχνολογίες Ε.Π. έχουν επίσης τη δύναμη να 

προσφέρουν τρισδιάστατες εικόνες ή κινούμενα σχέδια, κάτι που είναι πιο 

πραγματικό από τη συμβατική 2D εικόνα ή βίντεο. Άτομα με αυτισμό μπορούν 

να μετακινούν, να αλλάζουν ή να συνδυάζουν διαφορετικούς δείκτες για να 

έχουν άμεση αλληλεπίδραση με την Ε.Π. Οι τεχνολογίες Ε.Π. μπορεί να φέρουν 

ευκαιρίες οφέλους πέρα από τα επαγγελματικά, κοινωνικά και ιστορικά 

θεραπευτικά πλαίσια. Σταδιακά, λοιπόν αναπτύσσεται ένας νέος τρόπος 

ερμηνείας των κοινωνικών ιστοριών με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων μεταξύ των παιδιών με αυτισμό μέσω της εισαγωγής προηγμένης 

τεχνολογίας Ε.Π. 

Τα άτομα με αυτισμό και οι φροντιστές τους θεωρούν τις κοινωνικές 

δεξιότητες ως τον κύριο τομέα όπου χρειάζονται υποστήριξη από την τεχνολογία 

76 

 



 
 

(Putnam & Chong, 2008). Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προκειμένου να 

γνωρίζουμε ότι, όχι μόνο το λογισμικό και οι τεχνολογίες είναι καλά 

λαμβανόμενα μεταξύ ατόμων με αυτισμό, αλλά η έρευνα υποστηρίζει επίσης την 

αποτελεσματικότητα της κατάρτισης μέσω υπολογιστή για τη διδασκαλία 

ποικίλων δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό. Μερικά παραδείγματα, όπως η 

χρήση εικονικών ειδώλων όπως το "Baldi" (Bosseler & Massaro, 2003) για τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά με αυτισμό ή την εφαρμογή 

εικονικού περιβάλλοντος ως εργαλείο για τη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε μια κατάσταση όπου τα άτομα με αυτισμό θέλουν να βρουν θέση 

για να καθίσουν (Parsons, Leonard & Mitchell, 2006). Εκτός αυτού, η απτή 

διεπαφή είναι επίσης μια τεχνική που επιτρέπει στα άτομα με αυτισμό να 

ελέγχουν το σύστημα με έναν διαισθητικό τρόπο και να παρέχουν άμεση απτική 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για να ενθαρρύνει την κοινωνική επικοινωνία στο "Augmented 

Knight's Castle" (Farr, Yuill & Hinske, 2012). Επιπλέον, οι Bai, Blackwell και 

Coulouris (2015) περιέγραψαν ένα επαυξημένο σετ παιχνιδιών για την ενίσχυση 

της ικανότητας του προσποιητικού παιχνιδιού για αυτιστικά παιδιά. Το Mosoco 

(Escobedo et al., 2012) είναι μια φορητή βοηθητική εφαρμογή που συνδέει τις 

τεχνολογίες Ε.Π. με οπτικά υποστηρίγματα για να βοηθήσει τα αυτιστικά παιδιά 

να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες.  

Η Ε.Π. είναι μια τεχνική που μπορεί να φέρει την παρέμβαση με 

κοινωνικές ιστορίες στον εικονικό κόσμο για να αυξήσει το εγγενές κίνητρο των 
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παιδιών με Δ.Α.Φ. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των παιδιών αυτών και τις 

δυσκολίες που παρουσιάζουν όπως, η δυσκολία στην εστίαση της προσοχής, η 

έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και η αγνόηση αισθητηριακών ερεθισμάτων 

γίνεται αντιληπτό πως είναι δύσκολη η ερμηνεία και η κατανόηση μιας 

κοινωνικής κατάστασης και η εκδήλωση της ανάλογης αποδεκτής 

συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η εκπαιδευτική παρέμβαση που 

συνδυάζει τις κοινωνικές ιστορίες με την Ε.Π. στη θεραπεία παιδιών με Δ.Α.Φ. 

Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στη γνώση της αποτελεσματικότητας της 

ενσωμάτωσης στοιχείων Ε.Π. σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση 

διαφορετικών τομέων λειτουργίας σε παιδιά και εφήβους με Δ.Α.Φ. Τα 

αποτελέσματα είναι θετικά, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα υψηλής 

ποιότητας βασισμένη σε αυστηρές μεθοδολογίες. 

4. Μεθοδολογία τηΑ ΈρευναΑ 
 

4.1 ΣκοπΘΑ τηΑ έρευναΑ και ερευνητικά ερΕτήματα 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε να προσφύγουμε 

στην ποιοτική έρευνα. Όπως αναφέρουν οι Ίσαρη και Πουρκός (2015), μέσω της 

ποιοτικής έρευνας ο ερευνητής επιδιώκει να διερευνήσει την ιδιαιτερότητα του 

φαινομένου που τον ενδιαφέρει και όχι να παραμείνει σε μια αποσπασματική, 

αφαιρετική και στατική του μελέτη. Η ανάγκη αυτή προκύπτει, επίσης, όταν ο 

ερευνητής αδυνατεί να αναγνωρίσει ή να διακρίνει συγκεκριμένες μεταβλητές 
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για τη μελέτη του φαινομένου ή όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θεωρία για την 

εξήγηση ή την κατανόησή του. Επίσης, ο ερευνητής επιδιώκει να εκπονήσει μια 

σε βάθος, λεπτομερή μελέτη και κατανόηση των επιμέρους πτυχών ή 

διαστάσεων του φαινομένου και να διαμορφώσει μια γνήσια, αυθεντική, 

δυναμική, πλαισιοθετημένη και ολιστική προσέγγιση γύρω από αυτό. Τέλος, ο 

ερευνητής επιδιώκει να υιοθετήσει ένα αφηγηματικό ύφος, να περιγράψει με 

πιο εκφραστικούς όρους την εμπειρία των υποκειμένων και διαθέτει αρκετό 

χρόνο και μέσα για τη συλλογή πλούσιων ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο της 

έρευνας, προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα την πολύπλοκη, δυναμική και 

ολιστική φύση του φαινομένου που τον ενδιαφέρει. 

Η εν λόγω έρευνα εντάσσεται στην εγγενή μελέτη περίπτωσης,  καθώς 

εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον αναδύεται 

από την ανάγκη του ερευνητή να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μαγγόπουλος 

(2014)  η εγγενής μελέτη περίπτωσης διεξάγεται όταν για παράδειγμα «ένας 

ερευνητής ενδιαφέρεται να μελετήσει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης και του μαθητή του.». 

Ο βασικός στόχος της παρούσας μελέτης περίπτωσης, είναι η διερεύνηση 

ύπαρξης θετικής επίδρασης μίας Εκπαιδευτικής Παρέμβασης, που βασίζεται στη 

χρήση μιας Κοινωνικής Ιστορίας εμπλουτισμένη μέσω της τεχνολογίας της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας στην καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε παιδί σχολικής ηλικίας με σύνδρομο Άσπεργκερ.  
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Τα Ερευνητικά ΕρΕτήματα είναι τα εξήΑ:  

α) Η υλοποίηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης με προβολή Κοινωνικής 

Ιστορίας υποστηριζόμενη από Επαυξημένη Πραγματικότητα, βελτιώνει τις 

κοινωνικές δεξιότητες του συμμετέχοντα; 

β) Η εν λόγω Εκπαιδευτική Παρέμβαση επιτρέπει στον συμμετέχοντα, να 

γενικεύσει τις κοινωνικές δεξιότητες σε άλλα περιβάλλοντα και ανθρώπους; 

4.2 Προφίλ του συμμετέΓοντα στην έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετέχει ένας μαθητής δημοτικού σχολείου, που 

διανύει το όγδοο έτος της ηλικίας του και φοιτά στη δεύτερη τάξη ενός τυπικού 

δημοτικού σχολείου. Έχει παραμείνει μια επιπλέον σχολική χρονιά στο 

νηπιαγωγείο και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. 

Κατοικεί σε πόλη της βόρειας Ελλάδας με την οικογένειά του. Σύμφωνα με το 

Κ.Ε.Σ.Υ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) παρουσιάζει 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και πιο συγκεκριμένα σύνδρομο Asperger. 

Ο μαθητής είναι σε θέση να περιγράψει με ευκολία και ορθή 

μορφοσυντακτική δομή εικόνες που παρουσιάζουν ενέργειες ανθρώπων αλλά 

δυσκολεύεται να διηγηθεί ένα γεγονός. Όσον αφορά στην άρθρωση και εκφορά 

της ομιλίας, έχει κατακτήσει όλους τους αναπτυξιακά αναμενόμενους φθόγγους 

αλλά εμφανίζει περιστασιακά λάθη στην ελεύθερη ομιλία. Κατανοεί απλές και 

σύνθετες εντολές αν και δεν τις εκτελεί πάντοτε. Αργεί στο να εστιάσει την 

προσοχή του στα σχετικά γνωρίσματα ενός μαθησιακού έργου, με συνέπεια ο 
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ρυθμός απόκρισής του να είναι αργός. Εμφανίζει γρήγορη κόπωση σε διάφορες 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να εναντιώνεται και να παραιτείται. Ωστόσο, με 

την κατάλληλη υποστήριξη είναι σε θέση να συμβαδίσει με τη διδακτέα ύλη της 

τάξης στην οποία φοιτά. 

Έχει λίγα ενδιαφέροντα τα οποία καταναλώνουν τον περισσότερο από τον 

ελεύθερο χρόνο του ενώ οι εξωσχολικές του δραστηριότητες είναι 

περιορισμένες. Η ανάγκη του για τη δομή και τη ρουτίνα είναι πρωτευούσης 

σημασίας γι’ αυτόν. Λαμβάνει υποστήριξη από ιδιώτη εργοθεραπευτή και 

λογοθεραπευτή. 

4.3 Ερευνητικά εργαλεία 
Τα Ερευνητικά εργαλεία - Μέσα, που αξιοποιήθηκαν στη διεξαγωγή της 

έρευνας ήταν τα ακόλουθα:  

• Άμεση και συμμετοχική παρατήρηση.  

• Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε γονείς, δασκάλους και 

επιστημονικό προσωπικό του συμμετέχοντα για αξιολόγησή τους 

αναφορικά με τις κοινωνικές του δεξιότητες.  

• Πρωτόκολλα παρατήρησης και καταγραφής συχνοτήτων της 

εμφάνισης των συμπεριφορών- στόχων.  

• Ερωτήσεις κατανόησης στον συμμετέχοντα, οι οποίες σχετίζονται 

με τις συμπεριφορές-στόχους.  
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• Ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση κατά την αξιολόγηση με τη χρήση 

smartphone (XIAOMI Redmi Note6, 64GB).  

• Ένα έντυπο βιβλίο Κοινωνικής Ιστορίας.  

• Χρήση smartphone (XIAOMI Redmi Note6, 64GB) με το οποίο 

βιντεοσκοπήθηκαν οι συνεδρίες και ελήφθησαν οι φωτογραφίες.  

• Tablet Lenovo tabE7 8 GB, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε η 

Κοινωνική Ιστορία με Επαυξημένη Πραγματικότητα. 

4.3.1 Λογισμικά Προγράμματα 

  
Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί 

το ψηφιακό υλικό στο βιβλίο Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι τα ακόλουθα: 

Zappar (https://www.zappar.com/): Αποτελεί μία πλατφόρμα 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) που απαρτίζεται από το 

ZapWorks Designer και το ZapWorks Studio. Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε 

το ZapWorks Designer το οποίο προσφέρει δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών και 

επιτρέπει τη δημιουργία υλικού Επαυξημένης Πραγματικότητας, χωρίς να 

απαιτείται ο χρήστης να κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού για 

τη χρήση του. Μέσω του  ZapWorks Designer είναι δυνατόν οποιαδήποτε έντυπη 

εικόνα να αποκτήσει «ζωή» και ο χρήστης να αλληλεπιδράσει μαζί της ως ένα 

βαθμό.  

Στην έρευνα, η επαύξηση του έντυπου υλικού επιτεύχθηκε με τη χρήση 

κωδικών που παραπέμπουν σε QR codes, οι λεγόμενοι zapcodes, οι οποίοι όταν 
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σαρώνονταν μέσα από την κάμερα της έξυπνης κινητής συσκευής και την 

εφαρμογή Zappar που ήταν εγκατεστημένη σε αυτή, ενεργοποιούσαν την 

αναπαραγωγή του βίντεο που είχε αντιστοιχηθεί στην κάθε εικόνα του έντυπου 

υλικού κατά την προεργασία στο ZapWorks Designer. 

Επίσης, η αλληλεπίδραση με το έντυπο υλικό, έγινε εφικτή με την 

τοποθέτηση κουμπιών (buttons), με το πάτημα των οποίων επιτρεπόταν στον 

χρήστη να επιλέξει τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις κατανόησης που 

εμφανίζονταν στην οθόνη. Ερωτήσεις κατανόησης, αξιοποιήθηκαν κατά την 

αρχική και την τελική αξιολόγηση. 

Muvizu (https://www.muvizu.com/): Αποτελεί μια εξαιρετική εφαρμογή 

κατασκευής τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων (3D animation) χωρίς να 

απαιτείται η κατοχή γνώσεων προγραμματισμού από τον χρήστη. Με το Muvizu 

δημιουργούνται χαρακτήρες και σκηνές, που μπορούν και παραμετροποιούνται 

ως ένα βαθμό ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη. Το 

λογισμικό περιλαμβάνει βιβλιοθήκες από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει από μία σειρά ηρώων και τοπίων, να τους μεταμορφώσει, να τους 

δώσει λόγο και κίνηση. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, αφού η τρισδιάστατη 

απεικόνιση συνδυάζεται με αυτόματο συγχρονισμό χειλιών των ηρώων με τον 

λόγο που εκφέρουν.  

Το Muvizu χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μιας τρισδιάστατης 

ιστορίας η οποία αξιοποιήθηκε για να εμπλουτιστεί το έντυπο υλικό της 

κοινωνικής ιστορίας. 
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Προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών.   

Voki (www.voki.com):  Το Voki είναι ένα online εργαλείο δημιουργίας 

ψηφιακών χαρακτήρων που μιλούν (avatar). Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

δημιουργήσει ψηφιακούς χαρακτήρες, τους οποίους στη συνέχεια μπορεί να 

στείλει με email στους φίλους του ή να τους ενσωματώσει σε blog ή σε μια 

ιστοσελίδα. Το Voki είναι πολύ απλό στη χρήση του και έχει αρκετές 

δυνατότητες. 

Ενδεικτικά μερικές από αυτές είναι: 

• Δημιουργία avatar (επιλέγοντας από το ψηφιακό αποθετήριο του 

voki ) 

• Διαμόρφωση του avatar (αλλαγή στα χαρακτηριστικά του avatar, 

επιλογή ρούχων, κ.λπ) 

• Επιλογή  φόντου(background) 

• Προσθήκη φωνής στο avatar(με πληκτρολόγηση ή με ηχογράφηση) 

• Διαμόρφωση της φωνής του avatar 

Τα Avatars που δημιουργήθηκαν αξιοποιήθηκαν στις ερωτήσεις 

κατανόησης. Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα πρόσωπο που ενείχε θέση 

εκπαιδευτικού που διατύπωνε τις ερωτήσεις και πρόσωπα που παρίσταναν 

μαθητές που έδιναν μία απάντηση αναφορικά με την ερώτηση.  

Free Cam 8: Το Free Cam 8, είναι μία δωρεάν εφαρμογή καταγραφής της 

οθόνης του υπολογιστή  όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια περιοχή 

εγγραφής ή να πραγματοποιήσει εγγραφή ολόκληρης της οθόνης του 
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υπολογιστή, ή ενός μόνο παραθύρου και να καταγράψει τη φωνή του. Μπορεί 

επίσης να γίνει εγγραφή των ήχων ενός προγράμματος ή εφαρμογής ή να 

προστεθεί κάποια μουσική υπόκρουση στο παραγόμενο βίντεο. Το Free Cam 8 

χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των βίντεο των εικονικών προσώπων 

(Avatars), που δημιουργήθηκαν μέσω του λογισμικού προγράμματος Voki και 

που αφορούσαν στις ερωτήσεις κατανόησης. 

Audacity: Το Audacity είναι πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και 

ηχογράφησης, που κυκλοφορεί σαν ελεύθερο λογισμικό και είναι ανεξάρτητο 

πλατφόρμας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετα-επεξεργασία πολλών ειδών 

αρχείων ήχου, προσθέτοντας εφέ όπως κανονικοποίηση έντασης ήχου, 

αποκοπές κομματιών, έλεγχο έντασης ήχου κ.α. Στην παρούσα έρευνα 

αξιοποιήθηκε για την επεξεργασία των αρχείων ήχου που προστέθηκαν στην 

τρισδιάστατη ιστορία και στα Avatars.  

VideoPad Video Editor: Το VideoPad Video Editor επιτρέπει την εφαρμογή 

εφέ σε αρχεία βίντεο, όπως η αλλαγή του χρώματος και της φωτεινότητας, η 

προσθήκη ψηφιακών εικόνων και λεζάντων. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 

αξιοποιήθηκε ώστε να επεξεργαστούν τα αρχεία βίντεο της τρισδιάστατης 

κινούμενης ιστορίας και των Avatars. 

Windows 10 Paint 3D: Με το εν λόγω πρόγραμμα ζωγραφικής 

ενοποιήθηκαν οι εικόνες των βιβλίων Επαυξημένης Πραγματικότητας με τα 

Zapcodes, προκειμένου να μπορούν να ανιχνευτούν από την εφαρμογή Zappar. 
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Επίσης, με το πρόγραμμα ζωγραφικής δημιουργήθηκαν οι εικόνες, οι οποίες 

απεικονίζουν τα «καρέ» των βίντεο. 

4.4 ΣΓεδιασμΘΑ και διεξαγΕγή τηΑ έρευναΑ 
Ο ερευνητικός σχεδιασμός οργανώνεται σε τρία στάδια:  

α) Στο πρώτο στάδιο εντοπίζονται τα λεγόμενα Χαρακτηριστικά βάσης 

(baseline characteristics) που αφορούν τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν το 

υποκείμενο κατά τη στιγμή της εισόδου του στην έρευνα. Στο στάδιο αυτό 

εμπεριέχεται η φάση του Προελέγχου (pre–test) – της Αρχικής Αξιολόγησης. 

β) Το δεύτερο στάδιο αφορά στην Εκπαιδευτική Παρέμβαση η οποία 

εμπεριέχει την προβολή της επαυξημένης Κοινωνικής Ιστορίας «Πώς να ζητήσω 

από έναν φίλο μου να παίξουμε» και τη φάση Μετα-ελέγχου.  

γ) Τέλος, το στάδιο της Γενίκευσης, που αποτελείται από την ομώνυμη 

φάση της Γενίκευσης.  

Για την Αρχική αξιολόγηση (pre-test) πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση 

διεξήχθησαν δέκα συνεδρίες παρατήρησης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 

προκειμένου να οριστεί η βάση (Baseline) και για την εκπαιδευτική παρέμβαση 

οργανώθηκαν πέντε συνεδρίες. Επισημαίνεται, ότι η Τελική αξιολόγηση (post 

test) συντελείται κάθε φορά μετά από κάθε συνεδρία, επομένως και αυτή 

διεξήχθη πέντε φορές. 

Τέλος, η φάση της γενίκευσης ολοκληρώθηκε σε 3 συνεδρίες. 
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Τα δεδομένα από κάθε φάση, παρουσιάζονται σε πίνακες με το ποσοστό 

συχνοτήτων εμφάνισης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς- στόχου, αλλά και σε 

ένα τελικό σχεδιαγράμμα για την καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

Ακολούθως περιγράφονται τα στάδια του ερευνητικού σχεδιασμού. 

4.4.1 Αρχική αξιολόγηση 

Προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του κοινωνικού ελλείμματος που 

παρουσίαζε η συμπεριφορά του συμμετέχοντα, πραγματοποιήθηκαν 

ημιδομημένες συνεντεύξεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς του. 

Επίσης, μελετήθηκε εκτενώς ο ατομικός φάκελος του μαθητή που τηρείται στα 

αρχεία του σχολείου και περιλαμβάνει τις παιδαγωγικές περιγραφικές εκθέσεις 

των εκπαιδευτικών του μαθητή που υπηρετούσαν στο σχολείο τα προηγούμενα 

σχολικά έτη και τη διάγνωση του ΚΕ.Σ.Υ (Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

Η ημιδομημένη συνέντευξη με την οικογένεια του συμμετέχοντα 

δομήθηκε γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορούσε τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του συμμετέχοντα, την ανάπτυξή του και την αρχική διάγνωση του 

συνδρόμου, ο δεύτερος άξονας αφορούσε τον εντοπισμό των κοινωνικών 

ελλειμμάτων και τη διαχείρισή τους από μέρους της οικογένειας στο εξωσχολικό 

περιβάλλον, ενώ ο τελευταίος άξονας σχετιζόταν με τα ενδιαφέροντα και τις 

κλίσεις του συμμετέχοντα.  

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις με το διδακτικό προσωπικό εστίασαν στην 

εκδήλωση των κοινωνικών ελλειμμάτων στο χώρο του σχολείου, πιθανές 

87 

 



 
 

παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν και γενικότερα στη 

συμπεριφορά του συμμετέχοντα στο σχολικό περιβάλλον.  

Επίσης, καθώς ο ερευνητής τυγχάνει να είναι και εκπαιδευτικός 

παράλληλης στήριξης του συμμετέχοντα, αξιοποιήθηκε η ευρέως διαδεδομένη 

στην επιστημονική κοινότητα μέθοδος της άμεσης και συμμετοχικής 

παρατήρησης. 

Η διαδικασία της παρατήρησης συντελέστηκε στον αύλειο χώρο του 

σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Στόχος ήταν ο εντοπισμός των 

κοινωνικών ελλειμμάτων που παρουσιάζει ο μαθητής κατά την κοινωνική 

αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του, έτσι ώστε στη συνέχεια να οριστούν οι 

επιδιωκόμενες συμπεριφορές- στόχοι και να μπορεί να σχεδιαστεί η 

εκπαιδευτική παρέμβαση η οποία θα επεδίωκε την καλλιέργεια αυτών των 

συμπεριφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιοποιήθηκαν Πρωτόκολλα 

παρατήρησης και καταγραφής των συχνοτήτων της εμφάνισης των 

συμπεριφορών - στόχων.  

4.4.1.1 Ευρήματα παρατήρησης κατά την αρχική αξιολόγηση 

Από την παρατήρηση του μαθητή κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης 

προέκυψαν ορισμένα ευρήματα. Αναλυτικότερα, το έλλειμμα στις κοινωνικές 

δεξιότητες του συμμετέχοντα έγινε αντιληπτό από την πρώτη κιόλας συνεδρία 

παρατήρησης. Ο συμμετέχων, παρότι έδειχνε διάθεση να συνδιαλλαγεί 

κοινωνικά με τους συμμαθητές του καθώς και με τους υπόλοιπους μαθητές των 

μικρότερων τάξεων του σχολείου, δεν γνώριζε τον κοινωνικά αποδεκτό τρόπο 
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για να το πράξει, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για ουσιώδη 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Πιο συγκεκριμένα, ο συμμετέχων συνήθιζε να 

προσεγγίζει τους μαθητές απευθύνοντάς τους ερωτήσεις δίχως νόημα γι’ αυτούς 

όπως «Σου αρέσει το τυρί;», «Θα με ρίξεις;», «Θα με κάψεις;» και ερωτήσεις που 

καταδεικνύουν κάποια εμμονή κα είναι αδιάκριτες όπως «Με αγαπάς;». Επίσης, 

συνήθιζε να τραβάει τους άλλους μαθητές από τα ρούχα τους προκειμένου να 

αρχίσουν να τον κυνηγούν ενώ κάθε φορά που κάποιος από τους συμμαθητές 

του είχε κάποιο μικροατύχημα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τον 

προσέγγιζε και γελούσε επιδεικτικά προκαλώντας τον εκνευρισμό του, κάτι που 

έδειχνε να απολαμβάνει. 

Επιπλέον, αν τα παιδιά που προσέγγιζε τον απέφευγαν ή απέρριπταν κατά 

οιονδήποτε τρόπο την ιδιόρρυθμη αυτή προσπάθεια προσέγγισής τους, τότε ο 

μαθητής τους αποκαλούσε «κακούς», επέρριπτε σε αυτούς τις ευθύνες για 

οτιδήποτε αρνητικό συνέβαινε τόσο στον ίδιο όσο και γενικά κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος και αναζητούσε ευκαιρίες ώστε να τους πάρει τα προσωπικά 

τους αντικείμενα όπως μολύβια, γόμες κλπ. και αν του δινόταν η ευκαιρία τους 

χτυπούσε ελαφρώς.  

Πέραν των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, ο μαθητής είναι αρκετά 

συνεργάσιμος αλλά έχει περιορισμένες επαφές με τους συνομηλίκους του. 

Ορισμένες φορές γελάει χωρίς προφανή λόγο, δυσκολεύεται να εκφράσει και να 

κατανοήσει τα συναισθήματα και τείνει να απομονώνεται. Η βλεμματική του 
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επαφή είναι συνεχόμενη και με νόημα. Παίρνει πρωτοβουλίες για διάλογο και 

κάνει ερωτήσεις, οι οποίες όμως δεν προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση 

όπως προαναφέρθηκε. Συμμετέχει σε συνομιλία και μπορεί να την επεκτείνει 

εμπλουτίζοντάς τη με νέα στοιχεία, ωστόσο δεν τηρεί τους κανόνες της και 

μερικές φορές τα λεγόμενά του δεν σχετίζονται με το θέμα και το πλαίσιο 

διεξαγωγής της. Δεν κατανοεί τις λεκτικές και μη λεκτικές νύξεις που 

χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω κατανόηση μιας τυπικής κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (όπως στάση σώματος ή "γκριμάτσες", μεταφορικός λόγος, 

ειδικές εκφράσεις της γλώσσας). 

Το έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες του συμμετέχοντα έχει αρνητική 

επίδραση στην κοινωνικοποίηση του μαθητή στον χώρο του σχολείου, στην 

ποιότητα της σχολικής του ζωής και κατ’ επέκταση στην ολόπλευρη εξέλιξη και 

ανάπτυξή του και κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστεί με κατάλληλα 

σχεδιασμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Η εξατομίκευση 

προσφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές 

ανάγκες του συμμετέχοντα δίνοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να εστιάσει 

στις αδυναμίες του μαθητή. Επιπλέον, η παρέμβαση που σχεδιάστηκε 

εφαρμόστηκε στην πρώιμη σχολική ηλικία του συμμετέχοντα, καθώς διανύει τα 

πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής και ως εκ τούτου οι πρώτες αυτές 

εκπαιδευτικές εμπειρίες θα επηρεάσουν τη σχολική επιτυχία και την ευρύτερη 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή του. 
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 Ο ερευνητής μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  επέλεξε ως 

κατάλληλη την διδακτική Παρέμβαση που υποστηρίζεται από την τεχνολογία της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας, αφενός πιστεύοντας πως θα προσέλκυε το 

ενδιαφέρον του μαθητή και αφετέρου θεωρώντας πως προσέφερε σημαντικά 

πλεονεκτήματα στη γεφύρωση ανάμεσα στη θεωρητική και την πραγματική 

εξάσκηση των επιδιωκόμενων κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της οπτικοποίησης 

που προσφέρει. Σε δεύτερη φάση η ιστορία που θα εκτυλισσόταν με 

Επαυξημένη Πραγματικότητα αποφασίστηκε να είναι Κοινωνική Ιστορία για τους 

λόγους που έχουν προαναφερθεί κατά τη θεωρητική θεμελίωση της έρευνας. 

Οι επιμέρους συμπεριφορές που επιχειρήθηκε να καλλιεργηθούν μέσω 

της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης προκειμένου να εκδηλωθεί η κοινωνική αυτή 

δεξιότητα που επιτρέπει την ανάπτυξη ενός αποδεκτού τρόπου προσέγγισης 

ενός φίλου με στόχο το παιχνίδι και συμπυκνώνεται στον τίτλο της Κοινωνικής 

Ιστορίας «Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε» είναι οι εξής:  

1. Προσεγγίζω έναν φίλο μου 

2. Τον κοιτάζω στα μάτια  

3. Του ζητάω να παίξουμε λέγοντας «θέλεις να παίξουμε;» 

4. Δε νευριάζω ούτε κακολογώ αν κάποιος δεν θέλει να παίξουμε αλλά 

5. Πηγαίνω να βρω κάποιον άλλο φίλο μου για να παίξουμε 

6. Αν κανείς δεν θέλει να παίξουμε, κάνω υπομονή μέχρι το επόμενο 

διάλειμμα, οπότε και μπορώ να ζητήσω ξανά από κάποιον φίλο μου να 

παίξουμε. 
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4.4.1.2 Ερωτήσεις Κατανόησης 

Στη φάση της αρχικής αξιολόγησης αξιοποιήθηκαν και Ερωτήσεις 

κατανόησης πολλαπλής επιλογής με Επαυξημένη Πραγματικότητα που αφορούν 

στις συμπεριφορές στόχους που τέθηκαν κατά την πρώτη φάση.  

Ακολούθως παρουσιάζονται οι ερωτήσεις Κατανόησης που εμφανίζονται 

τόσο κατά την αρχική όσο και κατά την τελική αξιολόγηση. Για την προβολή τους 

αξιοποιείται η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσω της 

εφαρμογής Zappar. Στην πρώτη σελίδα του έντυπου βιβλίου που περιλαμβάνει 

την Κοινωνική Ιστορία εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα η οποία αποτελεί την 

πρώτη Ερώτηση κατανόησης. Η δεύτερη Ερώτηση κατανόησης ακολουθεί στη 

δεύτερη σελίδα του βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας.   

 

Εικόνα 16. Εικόνα 1ης  ερώτησης κατανόησης από το βιβλίο Επαυξημένης Πραγματικότητας 
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Εικόνα 17. Εικόνα 2ης  ερώτησης κατανόησης από το βιβλίο Επαυξημένης Πραγματικότητας 

 
Στην αρχή της σελίδας εμφανίζεται η εικόνα από το avatar μίας γυναίκας 

εκπαιδευτικού και από κάτω ακολουθούν εικόνες των avatars τριών μαθητών. Τα 

avatars έχουν διατηρηθεί τα ίδια και στις δύο ερωτήσεις κατανόησης, απλώς έχει 

αλλάξει το φόντο. Στην κάτω δεξιά γωνία της κάθε εικόνας βρίσκεται ένα Zap 

code (μοναδικό σύμβολο), το οποίο όταν σαρώνεται με την κάμερα μιας έξυπνης 

κινητής συσκευής, ξεκινά η αναπαραγωγή του βίντεο που αντιστοιχεί σε κάθε 

avatar. Το avatar της εκπαιδευτικού συστήνεται στον χρήστη και διατυπώνει τις 

ερωτήσεις κατανόησης. Τα avatars των μαθητών διατυπώνουν μια απάντηση 

σχετικά με τις ερωτήσεις. Μετά το πέρας της αναπαραγωγής των βίντεο των 

μαθητών - avatars εμφανίζεται στην οθόνη μια ερώτηση που ζητάει από τον 
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συμμετέχοντα να αξιολογήσει ως σωστή ή λανθασμένη την απάντηση που έδωσε 

ο κάθε μαθητής - avatar επιλέγοντας το ανάλογο κουμπί που επίσης έχει 

εμφανιστεί στην οθόνη.  

Οι Ερωτήσεις Κατανόησης προβάλλονται στον συμμετέχοντα τόσο στην 

Αρχική αξιολόγηση όσο και στην Τελική αξιολόγηση, προκειμένου να 

συνεκτιμηθούν και οι απαντήσεις του στην πρώιμη αυτή εξατομικευμένη 

Παρέμβαση. Ακολουθούν η εισαγωγή και οι 2 ερωτήσεις Κατανόησης. 

Εισαγωγή 

«Γεια σου. Είμαι η κυρία Χριστίνα. Μαζί θα μάθουμε με ποιον τρόπο 

μπορείς να ζητήσεις από τους φίλους σου να παίξετε. Θα ακούσεις ό,τι έχουν να 

πουν τρεις μαθητές και θα διαλέξεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι το σωστό. Είσαι 

έτοιμος; Ας ξεκινήσουμε.» 

Ερώτηση 1:  Τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις αν θέλεις να ζητήσεις 

από έναν φίλο σου να παίξετε; 

ΑπαντήσειΑ: 

7. ΜαθητήΑ 1:  Αν θέλω να παίξω με έναν φίλο μου, θα τον κοιτάξω στα 

μάτια και θα τον ρωτήσω: «Θέλεις να παίξουμε;». 

8. ΜαθητήΑ 2:  Αν θέλω να παίξω με έναν φίλο μου, θα τον ρωτήσω: «Με 

αγαπάς;».  

9. ΜαθητήΑ 3:  Αν θέλω να παίξω με έναν φίλο μου, θα τραβήξω την 

κουκούλα από το μπουφάν του για να αρχίσουμε να παίζουμε κυνηγητό. 
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Ερώτηση 2: Τι θα κάνεις αν κάποιος φίλος σου, πει ότι δεν θέλει να 

παίξετε; 

Απαντήσεις: 

10. Μαθητής 1: Αν κάποιος φίλος μου πει ότι δεν θέλει να παίξουμε, θα 

θυμώσω και θα του πω ότι είναι κακός.  

11. Μαθητής 2: Αν κάποιος φίλος μου πει ότι δεν θέλει να παίξουμε, θα πάω 

να βρω κάποιον άλλο φίλο μου για να παίξουμε. 

12. Μαθητής 3: Αν κάποιος φίλος μου πει ότι δεν θέλει να παίξουμε, θα 

βγάλω τη γλώσσα μου και θα τον κοροϊδέψω. 

 

 
Εικόνα 18. Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της 1ης προβολής των ερωτήσεων αρχικής 

αξιολόγησης 
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4.4.2 Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Η φάση της εκπαιδευτικής παρέμβασης περιλαμβάνει αρχικά την 

Πειραματική Εκπαίδευση που αφορά στην προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας 

«Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε» υποστηριζόμενη από την 

τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας και στη συνέχεια τους 

Μεταελέγχους (post-test), οι οποίοι αποτελούν την τελική αξιολόγηση.  

4.4.2.1 Επαυξημένη Κοινωνική Ιστορία 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Αποτελείται από μία 

Κοινωνική Ιστορία, η οποία συνιστά το κύριο μέρος του βιβλίου Επαυξημένης 

Πραγματικότητας και προέκυψε μετά από τη μελέτη των ευρημάτων της αρχικής 

αξιολόγησης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το περιεχόμενο της 

Κοινωνικής Ιστορίας: “ Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε”. Στην 

αριστερή στήλη εμφανίζονται οι προτάσεις της ιστορίας και στη δεξιά στήλη 

παρουσιάζεται ο τύπος της κάθε πρότασης. Στόχος ήταν να διατηρηθεί η 

ενδεικνυόμενη από τη βιβλιογραφία αναλογία αναφορικά με τη χρήση των 

καθοδηγητικών προτάσεων, οι οποίες δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε αριθμό το ½ 

του συνόλου των προτάσεων. 
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ΚοινΕνική ιστορία: «ΠΚΑ να ζητήσΕ από έναν φίλο μου να παίξουμε» 

ΠροτάσειΑ κοινΕνικήΑ ιστορίαΑ ΤΙποΑ πρότασηΑ 

Μου αρέσει να παίζΕ με τουΑ 
φίλουΑ μου.  

Προοπτική 

Οι φίλοι μου κι εγΚ περνάμε 
πολΙ Εραία όταν παίζουμε όλοι 
μαζί. 

Περιγραφική και προοπτική 

ΜερικέΑ φορέΑ μου είναι δΙσκολο 
να ζητήσΕ από τουΑ φίλουΑ μου να 
παίξουμε. 

Περιγραφική και προοπτική 

Αν θέλΕ να ζητήσΕ από έναν φίλο 
μου να παίξουμε μπορΚ να κάνΕ 3 
πράγματα: 
1. ΠρΚτα θα πάΕ να βρΕ έναν 

φίλο μου. 
2. Θα τον κοιτάξΕ στα μάτια. 
3. Θα του πΕ: «ΘέλειΑ να 

παίξουμε;». 

Καθοδηγητική 

ΜερικέΑ φορέΑ οι φίλοι μου δεν 
θέλουν να παίξουμε, είτε γιατί τρΚνε 
το κολατσιό τουΑ είτε γιατί δεν έΓουν 
όρεξη να παίξουν. 

Περιγραφική 

Αν κάποιοΑ φίλοΑ μου δεν θέλει να 
παίξουμε, δεν πειράζει.  

Προοπτική 

Θα πάΕ να ρΕτήσΕ κάποιον άλλο 
φίλο μου αν θέλει να παίξουμε. 

Καθοδηγητική 

Αν κανείΑ από τουΑ φίλουΑ μου δεν 
θέλει να παίξουμε μπορΚ να τουΑ 
ξαναρΕτήσΕ στο επόμενο διάλειμμα. 

Καθοδηγητική 

Μου αρέσει να παίζΕ με τουΑ 
φίλουΑ μου. 

Προοπτική 

Πίνακας 1. Είδη προτάσεων της κοινωνικής ιστορίας 

Στο Παράρτημα της παρούσας έρευνας παρουσιάζεται ολόκληρη η 

Κοινωνική Ιστορία με τις εικόνες που την απαρτίζουν, οι οποίες έχουν 
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ενσωματωμένο ένα Zapcode (μοναδικό σύμβολο, το οποίο ενεργοποιεί την 

Επαυξημένη Πραγματικότητα) και λειτουργεί ως “trigger” ενεργοποιώντας τα 

βίντεο που έχουν αντιστοιχιστεί με τις εικόνες ως επαύξησή τους.  Οι επαυξήσεις 

προβάλλονται κάθε φορά που ο χρήστης σαρώνει με την κάμερα του tablet την 

κάθε εικόνα του έντυπου βιβλίου Επαυξημένης Πραγματικότητας κάνοντας 

χρήση της εφαρμογής Zappar, η οποία είναι εγκατεστημένη σε αυτό.   

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως στο βίντεο της Κοινωνικής 

Ιστορίας κινουμένων σχεδίων συμπεριλήφθηκαν και κάποιες προτάσεις 

προοπτικής κυρίως, οι οποίες εκφέρονται και από άλλους ήρωες της ιστορίας 

όπως ένας φίλος και μια φίλη του πρωταγωνιστή. Η ανάγκη για αυτή την 

προσθήκη, προέκυψε κατά την κατασκευή του βίντεο, προκειμένου να 

καλυφθούν τα κενά των παύσεων που δημιουργούνται πριν και μετά την 

ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωταγωνιστή, είτε για να αποδοθούν τα 

κατάλληλα νοήματα και να γίνουν πιο αντιληπτές οι σκηνές στον θεατή-ακροατή. 

4.4.2.2 Πειραματική εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια των Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων ο ερευνητής κάθεται 

δίπλα στον συμμετέχοντα και τον παροτρύνει να μελετήσει το έντυπο βιβλίο που 

βρίσκεται μπροστά του. Στη συνέχεια, τον καθοδηγεί αναφορικά με τον τρόπο 

που πρέπει να κρατά την έξυπνη κινητή συσκευή και να σαρώνει με την κάμερα 

τις εικόνες που βρίσκονται στο έντυπο βιβλίο προκειμένου να ενεργοποιείται 

αυτόματα το βίντεο, το οποίο αντιστοιχεί στην κάθε εικόνα του. Με αυτόν τον 
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τρόπο, ξεκινά η προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας υποστηριζόμενης από 

τεχνολογία Ε.Π. 

 
Εικόνα 19. Στιγμιότυπο από την προβολή της επαυξημένης κοινωνικής ιστορίας 

Κατά τις συνεδρίες της Πειραματικής Εκπαίδευσης προβάλλονται οι 

Ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν τις συμπεριφορές στόχους 

και είναι πολλαπλής επιλογής. Στη συνέχεια, ακολουθεί η προβολή της 

Κοινωνικής Ιστορίας, όπου ο μαθητής μόνος του ή/και με την απαιτούμενη 

καθοδήγηση όταν απαιτείται, μελετά την Κοινωνική Ιστορία εμπλουτισμένη με 

Επαυξημένη Πραγματικότητα. Επίσης, οι Ερωτήσεις κατανόησης προβάλλονται 

και κατά το τέλος της κάθε συνεδρίας. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι η 

διερεύνηση της αρχικής άποψης του συμμετέχοντα σχετικά με την επιθυμητή 

συμπεριφορά στόχο πριν την Πειραματική εκπαίδευση και της τελικής γνώμης 

του μετά και το πέρας της Πειραματικής εκπαίδευσης.  
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, πως ο συμμετέχων ήταν αρχικά 

διστακτικός απέναντι στην Παρέμβαση. Αρνήθηκε να λάβει μέρος στην πρώτη 

συνεδρία έως ότου έγινε επίδειξη της λειτουργίας της εφαρμογής από τον 

ερευνητή. Κατόπιν καθοδήγησης σχετικά με το πως πρέπει να κρατάει την 

έξυπνη κινητή συσκευή, δέχτηκε να ακολουθήσει τη διαδικασία.  

Έμαθε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σαρώνει με την κάμερα τις 

εικόνες του έντυπου βιβλίου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο 

βίντεο, αλλά και να αλληλοεπιδράει με στατικά αντικείμενα, όπως τα κουμπιά 

(buttons) που εμφανίζονταν στην οθόνη, ούτως ώστε να αξιολογήσει τις 

απαντήσεις των παιδιών στη διάρκεια της προβολής των Ερωτήσεων 

κατανόησης με Επαυξημένη Πραγματικότητα.  

Κατά τη δεύτερη συνεδρία ο συμμετέχων επέδειξε αυξημένο ενδιαφέρον 

για την κοινωνική ιστορία. Έκανε ερωτήσεις σχετικά με τους ήρωες που 

εμφανίζονται σε αυτή και επιθυμούσε να προβάλλει ξανά τα βίντεο. Ωστόσο, 

ορισμένες φορές διατύπωνε ερωτήσεις που χαρακτηρίζονταν από εμμονή όπως 

«Με αγαπάει ο Ερμής;» (ήρωας που εμφανίζεται στην κοινωνική ιστορία).  

4.4.2.3 Μετα-έλεγχος 

Η τελική αξιολόγηση των επιδιωκόμενων κοινωνικών δεξιοτήτων και το αν 

ο συμμετέχων είναι σε θέση να τις εκδηλώσει και να τις εφαρμόσει σε υπό 

πραγματικές συνθήκες πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του σχολείου κατά 

τη διάρκεια του διαλείμματος και του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Για τον 

σκοπό αυτό επιστρατεύτηκαν μη ανταγωνιστικά παιχνίδια, τα οποία ο μαθητής 
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κλήθηκε αρχικά να γνωρίσει, ούτως ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να τα 

αξιοποιήσει κατά την προσπάθεια της κοινωνικά αποδεκτής προσέγγισης 

κάποιου ή κάποιων φίλων του με σκοπό το παιχνίδι. 

 Πιο συγκεκριμένα, διδάχτηκαν τα εξής παιχνίδια (Νάσιου & Τοκατλίδης, 

2021):  

• «Η ουρά του χαρταετού». Όλοι οι παίκτες τοποθετούνται στη 

σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο, με τα χέρια πιασμένα από τη 

μέση του μπροστινού τους. Το τελευταίο παιδί είναι η ουρά του 

χαρταετού και βάζει ένα μαντήλι στη πίσω τσέπη του ή στη μέση. 

Με το σφύριγμα, η κεφαλή του χαρταετού αρχίζει να κυνηγά την 

ουρά της, προσπαθώντας να αρπάξει το μαντίλι, κάτι στο οποίο η 

ουρά αντιστέκεται. Όταν το κεφάλι καταφέρει να πιάσει την ουρά, 

γίνεται η καινούρια ουρά, αφήνοντας ένα νέο κεφάλι. 

• «Το δίχτυ του ψαρά». Μια μεγάλη ομάδα παιδιών είναι πιασμένη 

από τα χέρια και προσπαθεί να περικυκλώσει τους άλλους με 

σκοπό να τους εγκλωβίσει. Οι αιχμάλωτοι ενώνονται με τη μεγάλη 

ομάδα. Το παιχνίδι τελειώνει όταν η ενωμένη ομάδα (το δίχτυ) 

πιάσει όλα τα ελεύθερα παιδιά (ψάρια). 

• «Το άγγιγμα». Τα παιδιά τρέχουν σε ένα οροθετημένο χώρο 

σκορπισμένα και όπου θέλει το καθένα. Καθώς τρέχουν ο 

εκπαιδευτικός φωνάζει «χέρι - χέρι». Τότε τα παιδιά πρέπει να 

τρέξουν, να βρουν ένα άλλο παιδί και να ενώσουν τα χέρια τους. Το 
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παιχνίδι συνεχίζεται αλλάζοντας τις φραστικές εντολές σε «μύτη - 

μύτη, αυτί - αυτί, μάγουλο - μάγουλο, πλάτη - πλάτη, γόνατο - 

γόνατο». 

Τα προαναφερθέντα παιχνίδια συνετέλεσαν στην ανάπτυξη, τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση εκδήλωσης των επιδιωκόμενων κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Αρχικά ο ερευνητής, εκμεταλλευόμενος μία διδακτική ώρα της φυσικής αγωγής 

και 2 διαλείμματα, εισήγαγε τα παιχνίδια, προκειμένου ο συμμετέχων και οι 

υπόλοιποι μαθητές να εξοικειωθούν με αυτά και τους κανόνες που τα διέπουν.  

Στη συνέχεια, κατά τις επόμενες συνεδρίες και μετά την προβολή της 

εμπλουτισμένης Κοινωνικής Ιστορίας, ο ερευνητής παρότρυνε τον συμμετέχοντα 

να  προσεγγίσει κάποιον ή κάποιους μαθητές και να τους προτείνει να παίξουν 

κάποιο από αυτά τα παιχνίδια. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να 

υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, η προσπάθεια του συμμετέχοντα να 

προσεγγίσει με αποδεκτό τρόπο τους φίλους του, να στεφθεί με επιτυχία, καθώς 

η πρόταση που θα τους έκανε θα είχε νόημα για αυτούς και θα ήταν δελεαστική. 

Για παράδειγμα, ο ερευνητής μετά την προβολή της κοινωνικής ιστορίας, 

ανέφερε στον συμμετέχοντα ότι μπορεί στο διάλειμμα να ζητήσει από τους 

φίλους του να παίξουν με τον τρόπο που μόλις είδε να κάνει ο ήρωας της 

κοινωνικής ιστορίας. Όπως γίνεται φανερό, στην παρούσα φάση της έρευνας, 

βασικός στόχος και επιδίωξη του ερευνητή ήταν η δημιουργία κατάλληλων και 

ευνοϊκών συνθηκών ώστε ο συμμετέχων στην έρευνα να εκδηλώσει τις 

συμπεριφορές – στόχους.  
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 Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και καταγράφονται στα Πρωτόκολλα 

Παρατήρησης και Συχνότητας των επιδιωκόμενων συμπεριφορών, 

επεξεργάζονται και πηγάζει το ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης των εν λόγω 

συμπεριφορών. 

4.4.3 Γενίκευση 

Τέλος, ακολουθεί η φάση της Γενίκευσης, η οποία έχει την ίδια μορφή με 

την τελική αξιολόγηση αλλά διεξάγεται με τη συμμετοχή μαθητών από άλλες 

τάξεις του σχολείου.   

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
5.1 Αποτελέσματα ΑρΓικήΑ αξιολΘγησηΑ  

5.1.1 Αποτελέσματα Ερωτήσεων κατανόησης 
Αρχικής αξιολόγησης 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις 

ερωτήσεις κατανόησης κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης που είχαν τη 

μορφή πολλαπλής επιλογής. Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι κατά την 

πρώτη συνεδρία χρειάστηκε η επανάληψη της προβολής των ερωτήσεων 

προκειμένου να γίνουν κατανοητές από τον συμμετέχοντα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των επαναλήψεων και 

η ορθότητα των απαντήσεων για κάθε ερώτηση. 

 

 

103 

 



 
 

Ερωτήσεις Κατανόησης Αρχικής Αξιολόγησης 

 Αριθμός 

επαναλήψεων 

Σωστή απάντηση Λανθασμένη 

απάντηση 

1η ερώτηση 5 1 3 

2η ερώτηση 5 1 3 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ερωτήσεων κατανόησης Αρχικής αξιολόγησης 

 
Ο μαθητήΑ Γρειάστηκε να ακοΙσει περισσότερεΑ από μία φορέΑ τιΑ 

ερΕτήσειΑ είτε γιατί δεν τιΑ κατανοοΙσε άμεσα είτε γιατί επίτηδεΑ επέλεγε την 

λάθοΑ απάντηση προκειμένου να αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή και να ακοΙσει 

τον ήΓο που είΓε επιλεγεί ΕΑ ανατροφοδότηση μετά την υποβολή μιαΑ απάντησηΑ. 

5.1.2 Αποτελέσματα κατά την αρχική αξιολόγηση - 
Παρατήρηση (Baseline) 

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 

αρχική αξιολόγηση υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης των επιδιωκόμενων 

συμπεριφορών. Ο υπολογισμός της εν λόγω συχνότητας της κάθε επιμέρους 

συμπεριφοράς προέκυψε διαιρώντας τον αριθμό που εκδηλώθηκαν οι 

επιδιωκόμενες συμπεριφορές προς το συνολικό αριθμό των συμπεριφορών, είτε 

ήταν αποδεκτές είτε όχι. Επίσης, για την παρουσίαση της συχνότητας επιλέχθηκε 

η ποσοστιαία μορφή, με στόχο την πιο εύκολη και σαφή σύγκριση για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Τύπος υπολογισμού της συχνότητας:  
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Ποσοστό επιδιωκόμενης συμπεριφοράς = (αριθμός αποδεκτών 

συμπεριφορών/αριθμός αποδεκτών και μη αποδεκτών συμπεριφορών) x 100 

(Αγαλιώτης, 2011). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό των  

επιδιωκόμενων συμπεριφορών που εκδήλωσε ο συμμετέχων και ο μέσος όρος  

των συχνοτήτων. Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα γίνεται εμφανές πως 

ορισμένες από τις επιδιωκόμενες συμπεριφορές κατά την αρχική αξιολόγηση 

εμφανίζονται με πολύ χαμηλή συχνότητα ή καθόλου. 

Αναλυτικότερα, οι συμπεριφορές «Προσεγγίζω έναν φίλο μου» και «Τον 

κοιτάζω στα μάτια» εμφανίζονται σε ποσοστό 40% και 20% αντίστοιχα. Η 

συχνότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων συμπεριφορών δηλώνει πως σε 

σύνολο 10 διαλειμμάτων, ο συμμετέχων τις εκδήλωσε μόνο τέσσερις και δύο 

φορές αντίστοιχα.  

Αξίζει να επισημανθεί πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό 

συχνότητας, καθώς οι εναπομένουσες επιδιωκόμενες συμπεριφορές  «Του 

ζητάω να παίξουμε λέγοντας: «θέλεις να παίξουμε;»»,  «Δε νευριάζω ούτε 

κακολογώ αν κάποιος δεν θέλει να παίξουμε», «Πηγαίνω να βρω κάποιον άλλο 

φίλο μου για να παίξουμε» και «Αν κανείς δεν θέλει να παίξουμε, κάνω υπομονή 

μέχρι το επόμενο διάλειμμα, οπότε και μπορώ να ζητήσω ξανά από κάποιον φίλο 

μου να παίξουμε» δεν παρατηρήθηκαν καθόλου κατά την αρχική αξιολόγηση, κι 

έτσι το ποσοστό συχνότητάς τους είναι 0%. 
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Αντί των συμπεριφορών στόχων ο συμμετέχων συνήθιζε να εκδηλώνει μη 

αποδεκτές συμπεριφορές. Για παράδειγμα προσέγγιζε κάποιον μαθητή και του 

έκανε ερωτήσεις δίχως κοινωνικό νόημα όπως «Με αγαπάς;» ή «Πότε 

γιορτάζεις;». Άλλες φορές εξέφραζε αγωνίες ή φόβους του λέγοντας «Μη με 

ρίξεις», «Μη με κάψεις» ή «Μη μου δώσεις να φάω κάτι που δεν θέλω», ενώ 

άλλες φορές τραβούσε τα ρούχα των άλλων παιδιών και τα χτυπούσε λέγοντας 

πως είναι «κακοί». 

Όπως γίνεται εμφανές η εκδηλούμενη από τον συμμετέχοντα 

συμπεριφορά δεν άφηνε πολλά περιθώρια υγιούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και συνδιαλλαγής. 
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«Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε» 

Αρχική αξιολόγηση - Παρατήρηση 

Επιδιωκόμενες 
Συμπεριφορές 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η Σύνολο 
Συχνότητα 
εμφάνισης 

Προσεγγίζω έναν 
φίλο μου 

- - - - + - + - + + 4 40% 

Τον κοιτάζω στα 
μάτια 

- - - - + - - - - + 2 20% 

Του ζητάω να 
παίξουμε 
λέγοντας «θέλεις 
να παίξουμε;» 

- - - - - - - - - - 0 0% 

Δε νευριάζω ούτε 
κακολογώ αν 
κάποιος δεν θέλει 
να παίξουμε 

- - - - - - - - - - 0 0% 

Πηγαίνω να βρω 
κάποιον άλλο 
φίλο μου για να 
παίξουμε 

- - - - - - - - - - 0 0% 

Αν κανείς δεν 
θέλει να 
παίξουμε, κάνω 
υπομονή μέχρι το 
επόμενο 
διάλειμμα, οπότε 
και μπορώ να 
ζητήσω ξανά από 
κάποιον φίλο μου 
να παίξουμε. 

- - - - - - - - - - 0 0% 

Πίνακας 3. Συχνότητα εμφάνισης των επιδιωκόμενων συμπεριφορών κατά την αρχική 
αξιολόγηση 
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5.2 Αποτελέσματα ΕκπαιδευτικήΑ ΠαρέμβασηΑ (Πειραματική 
Εκπαίδευση και Τελική ΑξιολΘγηση) 

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση περιλαμβάνει την Πειραματική Εκπαίδευση, 

δηλαδή την προβολή της Κοινωνικής Ιστορίας «Πώς να ζητήσω από έναν φίλο 

μου να παίξουμε» υποστηριζόμενη από την τεχνολογία της Ε.Π. η οποία 

ολοκληρώθηκε σε 5 συνεδρίες, ακολουθούμενη κάθε φορά από την Τελική 

αξιολόγηση, δηλαδή τον Μεταέλεγχο.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό της συχνότητας 

εμφάνισης των επιδιωκόμενων συμπεριφορών όπως προέκυψε μετά από κάθε 

συνεδρία, κατά τη φάση της Τελικής Αξιολόγησης. Παρατηρώντας τα στοιχεία 

του πίνακα διαπιστώνεται πως τα ποσοστά εμφάνισης είναι αυξημένα σε 

σύγκριση με τη φάση της αρχικής αξιολόγησης.  

Αναλυτικότερα, η επιδιωκόμενη συμπεριφορά «Προσεγγίζω έναν φίλο 

μου» εμφανίζεται σε ποσοστό 100%, όπως επίσης και η συμπεριφορά «Τον 

κοιτάζω στα μάτια». Παρόμοια η συμπεριφορά «Του ζητάω να παίξουμε 

λέγοντας: «θέλεις να παίξουμε;»» εμφανίζεται σε ποσοστό 80%. Η συχνότητα 

εμφάνισης των συγκεκριμένων συμπεριφορών δηλώνει πως σε σύνολο πέντε 

διαλειμμάτων, ο συμμετέχων τις εκδήλωσε συνολικά πέντε  και τέσσερις φορές 

αντίστοιχα. Αναφορικά δε, με τη συμπεριφορά στόχο «Του ζητάω να παίξουμε 

λέγοντας: «θέλεις να παίξουμε;»» παρατηρούμε πως ενώ κατά την αρχική 

αξιολόγηση δεν είχε παρατηρηθεί ούτε μία φορά, στη φάση αυτή τείνει να 

παγιωθεί. 
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Οι υπόλοιπες επιδιωκόμενες συμπεριφορές παρουσιάζουν χαμηλότερο 

ποσοστό εμφάνισης. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης 

των επιδιωκόμενων συμπεριφορών «Πηγαίνω να βρω κάποιον άλλο φίλο μου για 

να παίξουμε» και «Αν κανείς δεν θέλει να παίξουμε, κάνω υπομονή μέχρι το 

επόμενο διάλειμμα, οπότε και μπορώ να ζητήσω ξανά από κάποιον φίλο μου να 

παίξουμε» είναι 40%, γεγονός που καταδεικνύει την τάση προς ανάπτυξη νέων 

συμπεριφορών, αφού οι συγκεκριμένες, δεν είχαν εκδηλωθεί καθόλου κατά τη 

φάση της αρχικής αξιολόγησης. Αναφορικά με τη συμπεριφορά «Δε νευριάζω 

ούτε κακολογώ αν κάποιος δεν θέλει να παίξουμε» το ποσοστό της συχνότητας 

εμφάνισής της είναι 20%. Το ποσοστό αυτό δηλώνει πως σε σύνολο πέντε 

δοκιμών, ο συμμετέχων εμφάνισε την εν λόγω συμπεριφορά στόχο μόνο μία 

φορά. 
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 «ΠΚΑ να ζητήσΕ από έναν φίλο μου να παίξουμε» 

Εκπαιδευτική Παρέμβαση – Τελική αξιολόγηση 

ΕπιδιΕκόμενεΑ ΣυμπεριφορέΑ 1η 2η 3η 4η 5η ΣΙνολο ΣυΓνΘτητα 
εμφάνισηΑ 

ΠροσεγγίζΕ έναν φίλο μου + + + + + 5 100% 

Τον κοιτάζΕ στα μάτια + + + + + 5 100% 

Του ζητάΕ να παίξουμε 
λέγονταΑ «θέλειΑ να παίξουμε;» + - + + + 4 80% 

Δε νευριάζΕ οΙτε κακολογΚ αν 
κάποιοΑ δεν θέλει να παίξουμε - - - + - 1 20% 

ΠηγαίνΕ να βρΕ κάποιον άλλο 
φίλο μου για να παίξουμε - - + - + 2 40% 

Αν κανείΑ δεν θέλει να 
παίξουμε, κάνΕ υπομονή μέΓρι 
το επόμενο διάλειμμα, οπότε 

και μπορΚ να ζητήσΕ ξανά από 
κάποιον φίλο μου να παίξουμε. 

- - + - + 2 40% 

Πίνακας 4. Συχνότητα εμφάνισης των επιδιωκόμενων συμπεριφορών κατά την τελική  
αξιολόγηση 

5.2.1 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εκπαιδευτικής 
Παρέμβασης με τη χρήση Σ.Μ.Δ. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής 

Παρέμβασης με τη χρήση Σκορ Μαθησιακού Δυναμικού (Σ.Μ.Δ). Αν η τιμή του 

Σ.Μ.Δ. είναι μεγαλύτερη της  μονάδας (1), τότε το μαθησιακό δυναμικό ορίζεται 

ως υψηλό. Αν η τιμή είναι μεταξύ των τιμών 0,70 και 0,99 , τότε το μαθησιακό 

δυναμικό ορίζεται ως μέσο. Ενώ αν η τιμή είναι κάτω από 0,69 , τότε το 

μαθησιακό δυναμικό ορίζεται ως χαμηλό.  
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Τύπος Υπολογισμού του Σκορ μαθησιακού Δυναμικού: 

 

 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα από την Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση «Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε». Οι 

επιδιωκόμενες συμπεριφορές «Προσεγγίζω έναν φίλο μου», «Τον κοιτάζω στα 

μάτια» και «Του ζητάω να παίξουμε λέγοντας «θέλεις να παίξουμε;»» 

εμφανίζουν υψηλό Σ.Μ.Δ. 1,2 , 1,6,  και 1,6 αντίστοιχα ενώ οι συμπεριφορές 

«Πηγαίνω να βρω κάποιον άλλο φίλο μου για να παίξουμε» και «Αν κανείς δεν 

θέλει να παίξουμε, κάνω υπομονή μέχρι το επόμενο διάλειμμα, οπότε και 

μπορώ να ζητήσω ξανά από κάποιον φίλο μου να παίξουμε» εμφανίζουν μέσο 

Σ.Μ.Δ. 0,8. Τέλος, η επιμέρους συμπεριφορά «Δε νευριάζω ούτε κακολογώ αν 

κάποιος δεν θέλει να παίξουμε» παρουσιάζει χαμηλό Σ.Μ.Δ. 0,4. 

Το χαμηλό μαθησιακό δυναμικό που παρουσίασε ο συμμετέχων στην 

επιδιωκόμενη συμπεριφορά «Δε νευριάζω ούτε κακολογώ αν κάποιος δεν 

θέλει να παίξουμε» υποδηλώνει είτε την αδυναμία του μαθητή να αξιοποιήσει 

τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν είτε τη μη ετοιμότητά του να αναπτύξει και να 

εφαρμόσει τις απαιτούμενες δεξιότητες εξαιτίας των αναπτυξιακών διαταραχών 

που αντιμετωπίζει και του εγωκεντρικού στοιχείου του χαρακτήρα του  

(Αγαλιώτης, 2011). 

 

 

Σ.Μ.Δ=      2(Σκορ ΤελικοΙ ΕλέγΓου)- (Σκορ ΑρΓικοΙ ΕλέγΓου)  
                             Συνολικό Μέγιστο Δυνατό Σκορ 
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«ΠΚΑ να ζητήσΕ από έναν φίλο μου να παίξουμε» 

Εκπαιδευτική Παρέμβαση 

ΕπιδιΕκόμενεΑ 
ΣυμπεριφορέΑ 

Αρχική 
Αξιολόγηση 

Συχνότητα 
εμφάνισης 

συμπεριφοράς-
στόχου 

Τελική 
Αξιολόγηση 

Συχνότητα 
εμφάνισης 

συμπεριφοράς-
στόχου 

Σ.Μ.Δ. 
Χαρακτηρισμός 

Σ.Μ.Δ. 

ΠροσεγγίζΕ έναν 
φίλο μου 4 10 1,2 

Υψηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Τον κοιτάζΕ στα 
μάτια 2 10 1,6 

Υψηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Του ζητάΕ να 
παίξουμε λέγονταΑ 

«θέλειΑ να 
παίξουμε;» 

0 8 1,6 
Υψηλό 

Σ.Μ.Δ. 

Δε νευριάζΕ οΙτε 
κακολογΚ αν 

κάποιοΑ δεν θέλει 
να παίξουμε 

0 2 0,4 
Χαμηλό 

Σ.Μ.Δ. 

ΠηγαίνΕ να βρΕ 
κάποιον άλλο φίλο 

μου για να 
παίξουμε 

0 4 0,8 
Μέσο 

Σ.Μ.Δ. 

Αν κανείΑ δεν 
θέλει να παίξουμε, 

κάνΕ υπομονή 
μέΓρι το επόμενο 
διάλειμμα, οπότε 

και μπορΚ να 
ζητήσΕ ξανά από 
κάποιον φίλο μου 

να παίξουμε. 

0 4 0,8 
Μέσο 

Σ.Μ.Δ. 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα Εκπαιδευτικής Παρέμβασης με τη χρήση Σ.Μ.Δ. 
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5.2.2 Αποτελέσματα ερωτήσεων κατανόησης 
τελικής αξιολόγησης 

Υπενθυμίζεται πως στο τέλος κάθε συνεδρίας της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης προβάλλονταν ξανά οι ερωτήσεις κατανόησης ως μέρος της Τελικής 

Αξιολόγησης προκειμένου να συγκριθούν με τις απαντήσεις που έδωσε ο 

συμμετέχων στην έρευνα κατά την αρχική αξιολόγηση και να συνεκτιμηθούν στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των επαναλήψεων και 

η ορθότητα των απαντήσεων για κάθε ερώτηση. 

 

Ερωτήσεις Κατανόησης Τελικής Αξιολόγησης 

 
Αριθμός 

επαναλήψεων 
Σωστή απάντηση 

Λανθασμένη 

απάντηση 

1η ερώτηση 5 5 0 

2η ερώτηση 5 5 0 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα ερωτήσεων κατανόησης Τελικής  αξιολόγησης 

5.3 Αποτελέσματα τηΑ φάσηΑ τηΑ ΓενίκευσηΑ 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη φάση 

της Γενίκευσης. Στη συγκεκριμένη φάση επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσο 

ο συμμετέχων στην έρευνα κατάφερε να εκδηλώσει τις κοινωνικές δεξιότητες 

που καλλιεργήθηκαν κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση υπό πραγματικές 
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συνθήκες, χωρίς καμία παρότρυνση ή επέμβαση από τη μεριά του ερευνητή και 

με παρόντες μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου. 

Παρατηρώντας τον πίνακα των αποτελεσμάτων γίνεται εμφανές πως ο 

συμμετέχων κατάφερε να γενικεύσει τις περισσότερες από τις συμπεριφορές – 

στόχους.  

Αναλυτικότερα, αναφορικά με τις συμπεριφορές στόχους «Προσεγγίζω 

έναν φίλο μου» και «Τον κοιτάζω στα μάτια» το ποσοστό εμφάνισης παρέμεινε 

στο μέγιστο ποσοστό 100%. Το ποσοστό εμφάνισης της συμπεριφοράς «Του 

ζητάω να παίξουμε λέγοντας «θέλεις να παίξουμε;» αυξήθηκε από 80% σε 

100% συγκριτικά με τη φάση της Εκπαιδευτικής παρέμβασης γεγονός που 

αποτελεί σημαντική εξέλιξη.  Σχετικά με τις συμπεριφορές - στόχους «Πηγαίνω 

να βρω κάποιον άλλο φίλο μου για να παίξουμε» και «Αν κανείς δεν θέλει να 

παίξουμε, κάνω υπομονή μέχρι το επόμενο διάλειμμα, οπότε και μπορώ να 

ζητήσω ξανά από κάποιον φίλο μου να παίξουμε» το ποσοστό εμφάνισης 

αυξήθηκε από 40% σε 66,6%. 

Τέλος, η συμπεριφορά – στόχος «Δε νευριάζω ούτε κακολογώ αν κάποιος 

δεν θέλει να παίξουμε» εμφανίζεται σε ποσοστό 33,3% ενώ κατά τη φάση της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν 20%. 

 

 

 

 

114 

 



 
 

 

«Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε» 

Φάση Γενίκευσης 

Επιδιωκόμενες Συμπεριφορές 1η 2η 3η Σύνολο 
Ποσοστό 

Συχνοτήτων 

Προσεγγίζω έναν φίλο μου + + + 3 100% 

Τον κοιτάζω στα μάτια + + + 3 100% 

Του ζητάω να παίξουμε 
λέγοντας «θέλεις να 

παίξουμε;» 
+ + + 3 100% 

Δε νευριάζω ούτε κακολογώ 
αν κάποιος δεν θέλει να 

παίξουμε 
- - + 1 33,3% 

Πηγαίνω να βρω κάποιον άλλο 
φίλο μου για να παίξουμε 

- + + 2 66,6% 

Αν κανείς δεν θέλει να 
παίξουμε, κάνω υπομονή 

μέχρι το επόμενο διάλειμμα, 
οπότε και μπορώ να ζητήσω 

ξανά από κάποιον φίλο μου να 
παίξουμε. 

- + + 2 66,6% 

Πίνακας 7. Συχνότητα εμφάνισης των επιδιωκόμενων συμπεριφορών κατά τη φάση της 
γενίκευσης 
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Ακολούθως, εμφανίζεται η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων εμφάνισης των επιδιωκόμενων συμπεριφορών από 

όλες τις φάσεις της έρευνας, την Αρχική αξιολόγηση, την Εκπαιδευτική Παρέμβαση – Τελική αξιολόγηση και τη Γενίκευση. 

 

Γράφημα 1. Γραφική απεικόνιση των ποσοστιαίων αποτελεσμάτων εμφάνισης των επιδιωκόμενων συμπεριφορών από όλες τις φάσεις της έρευνας
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6. Συμπεράσματα 

 

Με βάση τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από την παρούσα έρευνα, η 

τεχνολογία Ε.Π. φαίνεται να έχει θετική επίδραση στη βελτίωση διαφορετικών 

τομέων, όπως οι δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας και η κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε παιδιά με Δ.Α.Φ.  

 Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Ε.Π., μπορεί να είναι επωφελής στη 

διαδικασία εκπαιδευτικής παρέμβασης αυτής της αναπτυξιακής διαταραχής, 

καθώς βασίζεται σε δυνατότητες που ενισχύουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών 

με Δ.Α.Φ., όπως το οπτικό στυλ μάθησης και γενικότερα την προτίμηση για 

οπτικά εμφανιζόμενες πληροφορίες. Επιπλέον, ορισμένα από τα άτομα με 

Δ.Α.Φ.  δείχνουν μια φυσική τάση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μια αγάπη 

για τα ηλεκτρονικά μέσα και απολαμβάνουν στοιχεία που μοιάζουν με παιχνίδι 

με αποτέλεσμα αυτός ο τύπος τεχνολογίας να μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 

του άγχους που συχνά προκαλούν οι πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις σε 

άτομα με Δ.Α.Φ.  

Επομένως, η Ε.Π. επιτρέπει τον σχεδιασμό ελκυστικών εργαλείων 

μάθησης που βοηθούν τα παιδιά με Δ.Α.Φ.  να παραμείνουν συγκεντρωμένα, 

προωθώντας την εμπλοκή με τις δραστηριότητες, ενισχύοντας τα κίνητρα και τα 

θετικά συναισθήματα που με τη σειρά τους  ενισχύουν τη μαθησιακή 

διαδικασία. 
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Όσον αφορά τη σημασία της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα, σκοπός ήταν να πραγματοποιήσουμε μια 

μελέτη περίπτωσης. Ο κύριος στόχος ήταν να παρατηρήσουμε την επίδραση του 

συνδυασμού μιας Κοινωνικής Ιστορίας με την τεχνολογία της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στις κοινωνικές δεξιότητες του συμμετέχοντα, καθώς και να 

ποσοτικοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε την απόδοσή του, τη χρηστικότητα 

της τεχνολογίας, πώς επηρεάζει τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού και τα 

οφέλη που προσφέρει. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συμφωνούν με προγενέστερες 

έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η ψηφιοποίηση των Κοινωνικών Ιστοριών 

αυξάνει τα οφέλη της παραδοσιακής προσέγγισης (Bai et al., 2015 ∙ Bosseler & 

Massaro, 2003∙ El-Seoud et al., 2019∙ Grynszpan et al., 2014). 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα που τέθηκε στην παρούσα έρευνα «Η υλοποίηση Εκπαιδευτικής 

Παρέμβασης με προβολή “Κοινωνικής Ιστορίας” υποστηριζόμενη από 

“Επαυξημένη Πραγματικότητα”, βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες του 

συμμετέχοντα;»,  φαίνεται πως απαντάται θετικά, καθώς μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση ο συμμετέχων βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές του 

δεξιότητες σε σύγκριση με την αρχική αξιολόγηση που διενεργήθηκε. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Η εν λόγω Εκπαιδευτική 

Παρέμβαση επιτρέπει στον συμμετέχοντα, να γενικεύσει τις κοινωνικές 

δεξιότητες σε άλλα περιβάλλοντα και ανθρώπους;», απαντάται επίσης θετικά, 

118 

 



 
 

αφού ο συμμετέχων κατάφερε να γενικεύσει σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές 

δεξιότητες που ανέπτυξε κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση, με μοναδική 

εξαίρεση την επιδιωκόμενη συμπεριφορά «Δε νευριάζω ούτε κακολογώ αν 

κάποιος δεν θέλει να παίξουμε» η οποία παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό 

εμφάνισης. Το γεγονός αυτό ίσως μπορεί να ερμηνευτεί αν λάβουμε υπόψη πως 

το βασικό χαρακτηριστικό των Δ.Α.Φ. είναι ο εγωκεντρισμός, ο οποίος 

εκδηλώνεται με την επιθυμία του πάσχοντος να ενεργούν όλοι οι άλλοι με τον 

τρόπο που εκείνος θέλει και με βάση το δικό του συμφέρον. Όταν δεν συμβαίνει 

αυτό προκαλείται στον πάσχοντα έντονο στρες, καθώς δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τις προθέσεις των άλλων, με αποτέλεσμα να 

εκδηλώνει πολλές φορές μη αποδεκτή συμπεριφορά. 

7. ΠεραιτέρΕ έρευνα 
Απαιτούνται περισσότερες μελέτες που έχουν υψηλότερη μεθοδολογική 

ποιότητα και πιο σημαντικά αποτελέσματα, καθώς πρόκειται για ένα 

διευρυνόμενο πεδίο έρευνας, όπου οι περισσότερες δημοσιεύσεις είναι 

πιλοτικές μελέτες ή πρωτόκολλα μελέτης και εκθέσεις τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Παρ 'όλα αυτά, οι μελέτες δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να επεκταθεί η έρευνα 

και να διεξαχθούν πιο περίπλοκα επιστημονικά σχέδια με αντιπροσωπευτικά 

δείγματα που δοκιμάζουν εφαρμογές Ε.Π. υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Ο 

αυξανόμενος πληθυσμός παιδιών με Δ.Α.Φ.  απαιτεί παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών τους, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τις 
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δυνατότητές τους. Οι ερευνητές πρέπει να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 

σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και, στη 

συνέχεια, να τις προσαρμόσουν στο ιδιαίτερο προφίλ κάθε μεμονωμένου 

παιδιού. Οι τεχνολογίες Ε.Π. φαίνεται να ταιριάζουν με το στυλ μάθησης των 

παιδιών με Δ.Α.Φ.  και το ενδιαφέρον τους για οπτικά ερεθίσματα. Αυτή η 

μελέτη συμβάλλει στη γνώση της αποτελεσματικότητας της ενσωμάτωσης 

στοιχείων Ε.Π. σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση διαφορετικών 

τομέων λειτουργίας σε παιδιά και εφήβους με Δ.Α.Φ.  Τα αποτελέσματα είναι 

πολλά υποσχόμενα, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα υψηλής ποιότητας 

βασισμένη σε αυστηρές μεθοδολογίες. 
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Κοινωνική ιστορία 

«Πώς να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε» 

Μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου.  
Οι φίλοι μου κι εγώ περνάμε πολύ ωραία όταν παίζουμε όλοι μαζί. 

 
 
Μερικές φορές μου είναι δύσκολο να ζητήσω από τους φίλους μου να παίξουμε. 

 
Αν θέλω να ζητήσω από έναν φίλο μου να παίξουμε μπορώ να κάνω 3 πράγματα: 
1. Πρώτα θα πάω να βρω έναν φίλο μου. 
2. Θα τον κοιτάξω στα μάτια. 
3. Θα του πω: «Θέλεις να παίξουμε;». 
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Μερικές φορές οι φίλοι μου δεν θέλουν να παίξουμε, είτε γιατί τρώνε το 
κολατσιό τους είτε γιατί δεν έχουν όρεξη να παίξουν. 

 
 

Αν κάποιος φίλος μου δεν θέλει να παίξουμε, δεν πειράζει.  
Θα πάω να ρωτήσω κάποιον άλλο φίλο μου αν θέλει να παίξουμε. 

 
 
Αν κανείς από τους φίλους μου δεν θέλει να παίξουμε μπορώ να τους 
ξαναρωτήσω στο επόμενο διάλειμμα. 

 
 
Μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου. 
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Ενδεικτικά καρέ του βίντεο της Κοινωνικής Ιστορίας 
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ΠρΕτΘκολλο καταγραφήΑ τηΑ συΓνΘτηταΑ εμφάνισηΑ τΕν επιδιΕκΘμενΕν 
συμπεριφορών 

 
Συλλογή δεδομένΕν από τη φάση________________(π.Γ. ΑρΓική αξιολόγηση) 

 

ΕπιδιΕκόμενεΑ 
ΣυμπεριφορέΑ 

Συνεδρία* 
ΣΓόλια 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 

ΠροσεγγίζΕ έναν φίλο 
μου 

 

           

Τον κοιτάζΕ στα μάτια 

 
           

Του ζητάΕ να παίξουμε 
λέγονταΑ: «θέλειΑ να 

παίξουμε;» 

 

           

Δε νευριάζΕ οΙτε 
κακολογΚ αν κάποιοΑ 
δεν θέλει να παίξουμε 

 

           

ΠηγαίνΕ να βρΕ κάποιον 
άλλο φίλο μου για να 

παίξουμε 

 

           

Αν κανείΑ δεν θέλει να 
παίξουμε, κάνΕ υπομονή 

μέΓρι το επόμενο 
διάλειμμα, οπότε και 

μπορΚ να ζητήσΕ ξανά 
από κάποιον φίλο μου να 

παίξουμε. 

           

*ΣημειΚνεται με «+» κατά την εκδήλωση τηΑ συμπεριφοράΑ στόΓου. 
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Δήλωση Γονέα 
 

Επιτρέπω στον μεταπτυχιακό φοιτητή Παρζήνα Κωνσταντίνο του Δ.Π.Μ.Σ.: 

«Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» με κατεύθυνση 

«Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» που 

συνδιοργανώνουν τα τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, να πραγματώσει εκπαιδευτική 

Παρέμβαση στο παιδί μας, στα πλαίσια της Διπλωματικής του Εργασίας με τη 

χρήση Κοινωνικής Ιστορίας σε συνδυασμό με την Επαυξημένη Πραγματικότητα. 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω Παρέμβασης θα συμπεριληφθούν στη 

διπλωματική έρευνα, με τίτλο «Εμπλουτισμός σχολικού εγχειριδίου μέσω της 

επαυξημένης πραγματικότητας και αξιολόγηση της επίδρασής του στη μάθηση. 

Επαύξηση κοινωνικής ιστορίας για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

μαθητή με σύνδρομο Asperger». Γνωρίζω ότι ο σκοπός της συγκεκριμένης 

έρευνας, είναι προσπάθεια ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

προωθούνται μέσω της προβολής Κοινωνικής Ιστορίας με τη χρήση τεχνολογίας 

Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Αποδέχομαι το υλικό, που θα συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής Παρέμβασης, να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο, για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας. 

Εγκρίνω τη διεκπεραίωση της έρευνας μετά και τη διαβεβαίωση του 

ερευνητή, ότι δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ή γνωστοποιηθούν πληροφορίες, 

που προσδιορίζουν τον συμμετέχοντα και την οικογένειά του σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο, εκτός εάν απαιτηθεί από το νόμο. 

 

 

 

Ο Γονέας 
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