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Περίληψη 

Οι εφαρμογές φυσικών διεπαφών εντάσσονται τα τελευταία χρόνια στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, στα πλαίσια της αύξησης του ενδιαφέροντος για την 

εμπλοκή του σώματος στη μάθηση. Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν 

αφορούσαν την επίτευξη μαθησιακών στόχων στις θετικές επιστήμες, μέσα σε ένα 

ψηφιακό περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης. Στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές για την 

επίτευξη μαθησιακών στόχων που αφορούν το μάθημα της ιστορίας στη Στ’ 

Δημοτικού και συγκεκριμένα, την ενότητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των νεότερων 

χρόνων, μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, όπου οι μαθητές 

θα αλληλεπιδρούν με τα φυσικά του αντικείμενα και τα ψηφιακά του στοιχεία, μέσω 

συσκευών με τις οποίες θα έχουν φυσική επαφή. Από την ανάλυση και επεξεργασία 

των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ενός φύλλου αξιολόγησης με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, ενός ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου και ομαδικές 

συνεντεύξεις, προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι εφικτή η επίτευξη γνωστικών 

στόχων στο μάθημα της ιστορίας, όπως και η διαμόρφωση ενός εντυπωσιακού, 

διερευνητικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που ενισχύει το ενδιαφέρον και τα 

ευχάριστα συναισθήματα των μαθητών κατά τη διάρκεια της μάθησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική Ιστορίας, Ευρωπαϊκή Ιστορία, ΤΠΕ, Ενσώματη Γνώση, 

Φυσικές Διεπαφές, Περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας  
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1. Θεωρητικό Μέρος 

 

1.1. Διδακτική της Ιστορίας 

 

1.1.1. Αποσαφήνιση όρων 

Θεωρούμε χρήσιμο να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στη διδακτική της ιστορίας 

αποσαφηνίζοντας μερικούς από τους όρους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο, όπως είναι η «Ιστορία», το «μάθημα της Ιστορίας», η «διδακτική της 

Ιστορίας» και η «ιστορική εκπαίδευση». 

Αρχικά, όσον αφορά την Ιστορία ως επιστήμη, διαμορφώνεται από τα ενδιαφέροντα, 

τις ανάγκες και την ερευνητική δραστηριότητα της αντίστοιχης επιστημονικής 

κοινότητας. Η ιστορική επιστήμη δεν αφορά απλά την καταγραφή των γεγονότων του 

παρελθόντος, αλλά τη συστηματική έρευνα, προκειμένου να γίνει κατανοητή η ζωή 

των ανθρώπων στην πορεία των χρόνων. Όσον αφορά το μάθημα τη Ιστορίας, 

αποτελεί το διδακτικό αντικείμενο της ιστορικής επιστήμης και σχετίζεται με τους 

σκοπούς, τους στόχους, την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται, τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Η διδακτική της Ιστορίας, αποτελεί 

ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, διακριτό από τη γενική διδακτική, το οποίο, 

ταυτόχρονα, βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση τόσο με την επιστήμη της Ιστορίας, 

όσο και με τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη, στην ψυχολογία και την 

κοινωνιολογία. Η διδακτική της Ιστορίας στοχεύει στην αποκωδικοποίηση της 

διδασκαλίας και της μάθησης στην ιστορία και παράλληλα, στη διαμόρφωση ενός 

αυτοδύναμου επιστημονικού λόγου που θα εκφέρεται από την αντίστοιχη 

επιστημονική κοινότητα. Τέλος, ο όρος ιστορική εκπαίδευση είναι ευρύς και 

συμπυκνώνει στοιχεία τόσο από την ιστορική επιστήμη, όσο και από το μάθημα της 

Ιστορίας και τη διδακτική της Ιστορίας (Τσίβας, 2009). 

1.1.2. Το σύγχρονο επιστημολογικό πλαίσιο: Από τη συμβατική, στη «Νέα 

Ιστορία» 
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Η μετατόπιση από τη συμβατική ή παραδοσιακή Ιστορία, στη Νέα Ιστορία, αφορά 

στοιχεία όπως είναι η θεματολογία, η μεθοδολογία, η αξιοποίηση των ιστορικών 

πηγών κ.α. Η Νέα Ιστορία σηματοδοτεί την μετακίνηση από μία Ιστορία της 

καταγραφής και εξιστόρησης του παρελθόντος, όπου κυριαρχούσαν τα πολιτικά και 

στρατιωτικά γεγονότα, επικεντρωμένη στην οπτική των «μεγάλων ανδρών» - 

πρωταγωνιστών, σε μια Ιστορία που ενδιαφέρεται για όλες τις πτυχές της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων στην πορεία των χρόνων. Το παράδειγμα της Νέας 

Ιστορίας αφορά την εστίαση στη δραστηριότητα των «απλών ανθρώπων» και 

γενικότερα σε οτιδήποτε επισκιάζεται από την πολιτική, διπλωματική και 

στρατιωτική ιστορία, όπως είναι η καθημερινή ζωή, οι νοοτροπίες, ο λαϊκός 

πολιτισμός, η σύνθεση του πληθυσμού, οι ταξικές διαφορές και συγκρούσεις, η 

εκπαίδευση κ.α. Η Νέα Ιστορία λοιπόν, σε αντίθεση με τη συμβατική, βρίσκεται σε 

αλληλεπίδραση με περισσότερα επιστημονικά αντικείμενα, αποκτώντας έτσι ένα 

διεπιστημονικό (inter-disciplinary) ή και πολυεπιστημονικό (multi-disciplinary) 

χαρακτήρα στις προσεγγίσεις της.  

Όσον αφορά τη Νέα Ιστορία ως διδακτικό παράδειγμα, αυτή αναδύθηκε μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών που 

συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 και στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Η 

συγκρότηση της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης 

του ανθρώπου, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, έθεσε σε νέα βάση το ερώτημα 

για το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλία της ιστορίας. Η εναλλακτική οδός 

που πρότεινε η Νέα Ιστορία ως διδακτικό παράδειγμα, έθεσε στο επίκεντρο την 

κριτική προσέγγιση των ιστορικών πηγών, την κατανόηση των ιστορικών εννοιών και 

την απόκτηση δεξιοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, έδωσε προτεραιότητα στις 

ερευνητικές δραστηριότητες, έναντι της μετάδοσης ιστορικών πληροφοριών, ώστε 

μέσα από τη διερεύνηση και την κριτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών, να 

αναγνωρίσουν οι μαθητές την ταυτότητά τους, τη θέση της μέσα στην ιστορία και τη 

σχέση της με τις διαφορετικές ταυτότητες που συνυπάρχουν και επικοινωνούν στο 

σύγχρονο κόσμο (Μαξούρης, 2008). 

Ενώ το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο αποτέλεσε τη βάση για τη ριζική ανανέωση 

του μαθήματος της ιστορίας, του γνωστικού αντικειμένου και των διδακτικών 

μεθόδων, ήδη από τις δεκαετίες του 60’ και του 70’, στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία και μία σειρά άλλων χωρών, στα πλαίσια εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 
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που αποσκοπούσαν στον εκδημοκρατισμό και την ανανέωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, στην Ελλάδα, η ιστορική εκπαίδευση δε συμβαδίζει με τις σύγχρονες 

εξελίξεις στη διδακτική της Ιστορίας, παραμένει εθνοκεντρική και περιορίζεται στη 

χρήση ενός εγχειριδίου (Τσίβας, 2009). Παρά την αξιόλογη εγχώρια επιστημονική 

δουλειά που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία στο αντικείμενο και παρά τον 

εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, το 

μάθημα της Ιστορίας συνεχίζει να θεωρείται από τους μαθητές ένα βαρετό μάθημα, 

όπου η απομνημόνευση πληροφορικών βρίσκεται σε προτεραιότητα, έναντι της 

ενεργής συμμετοχής των μαθητών μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων (Κασίδου, 

2008). 

1.1.3. Πέρα από τον εθνοκεντρισμό: Διδασκαλία της Ιστορίας με οικουμενικό 

προσανατολισμό 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για την προσέγγιση της σχέσης μεταξύ της παγκόσμιας και της 

σχολικής Ιστορίας, παρουσιάζει το άρθρο των Γιώργου Κόκκινου και Παναγιώτη 

Γατσωτή με τίτλο «Η παγκόσμια ιστορία στην ελληνική σχολική ιστορία: Η δυναμική 

της αδράνειας από το 19
ο
 αιώνα έως τις μέρες μας», (2007). Σύμφωνα με τους  

ερευνητές, παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί αποκλειστικά 

καινούργιο φαινόμενο, η συγκρότηση του γνωστικού πεδίου της παγκόσμιας ιστορίας 

συνδέεται στενά μαζί της. Συγκεκριμένα, τα γεγονότα από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, διαμόρφωσαν ένα νέο ιστορικό πλαίσιο, το 

οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της δυναμικής της παγκόσμιας ιστορίας. Δηλαδή 

αυτά τα καθοριστικής σημασίας, για τη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου, 

ιστορικά γεγονότα μετατόπισαν σταδιακά το ενδιαφέρον από το πεδίο του έθνους – 

κράτους σε αυτό της οικουμενικότητας. Ειδικά, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η 

μετατόπιση αυτή επιταχύνθηκε από τον ομογενοποιητικό ρόλο που παίζει η μαζική 

κουλτούρα, εξαιτίας και της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας της επικοινωνίας και 

την πολυπολιτισμική σύνθεση των σύγχρονων κοινωνιών. 

Οι ερευνητές εντοπίζουν τρεις συνώνυμους όρους για την παγκόσμια ιστορία. 

Πρόκειται για τους «Universal History», «World History» και «Global History», ο 

καθένας με διαφορετική σημασία και υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, ο όρος Universal 

History  αναφέρεται στη χριστιανική εκδοχή της φιλοσοφίας της Ιστορίας, ο όρος 

World History στη φιλοσοφία της Ιστορίας του Διαφωτισμού και ο όρος Global 
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History στις σύγχρονες προσεγγίσεις. Ενδιαφέρον προκαλεί η θέση πως η παγκόσμια 

ιστορία προηγείται χρονικά της εθνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας, ως 

ιστοριογραφική πρακτική. Η πορεία διαμόρφωσής της ξεκινάει από τη σταδιακή 

αναίρεση της χριστιανικής αντίληψης για την ιστορική εξέλιξη, σε πρώτο επίπεδο, ως 

μια διαδοχή των μεγάλων αυτοκρατοριών έως την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας 

και σε δεύτερο επίπεδο, ως η μεταφορά της παγκόσμιας ισχύος από το ρωμαϊκό στο 

γερμανικό κόσμο. Η διάκριση της ιστορίας σε Αρχαιότητα, Μεσαίωνα και Νεότερους 

Χρόνους ήρθε να πάρει τη θέση του προαναφερθέντος σχήματος και να θέσει το 

πλαίσιο ανάπτυξης της παγκόσμιας ιστορίας κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού, ο 

οποίος έστρεψε το ενδιαφέρον του στον άνθρωπο. 

Στην πορεία του χρόνου, πληθώρα επιστημόνων και στοχαστών επιχείρησαν να 

υπερβούν το εθνοκεντρικό ή δυτικοκεντρικό παράδειγμα, με τη θεσμοποίηση ενός 

διακριτού πεδίου έρευνας, αυτού της παγκόσμιας ιστορίας. Σύμφωνα με το Βρετανό 

μαρξιστή ιστορικό, Eric Hobsbawm, η έναρξη της διαδικασίας ακαδημαϊκής 

θεσμοποίησης της παγκόσμιας ιστορίας εντοπίζεται στις ΗΠΑ κατά τη μεταπολεμική 

περίοδο, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 1960, συνδέοντάς τη, πρώτον, με την 

ανάδειξη των ΗΠΑ σε παγκόσμια υπερδύναμη και δεύτερον, με την εμφάνιση των 

αντι – αποικιακών κινημάτων. Αντίθετα στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον για την 

παγκόσμια ιστορία δεν έλαβε ξεκάθαρο θεσμικό περιεχόμενο, αλλά αποτυπώθηκε, 

κυρίως, στο έργο μαρξιστών ιστορικών, όπως ο Hobsbawm και ο Fernand Braudel. 

Οι Κόκκινος και Γατσωτής επιλέγουν να αναφερθούν στα σημεία αντιπαράθεσης της 

επιστημονικής κοινότητας των ιστορικών της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτά είναι, 

πρώτον, η διαμάχη αρχαιολόγων και βιολόγων για την εξέλιξη του ανθρώπου, 

δεύτερον, η διαμάχη σχετικά με την προτεραιότητα της Ευρώπης ή της Ασίας, τρίτον, 

η αντιπαράθεση για την ταξική διαστρωμάτωση των κοινωνιών, στη συνέχεια, 

τέταρτον, η αντιπαράθεση για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, 

όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν η οικολογική και τεχνολογική ιστορία και τέλος, 

πέμπτον, η αντιπαράθεση για τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών 

πολιτισμών, όπου σημαντική θέση κατέχει η θρησκειολογία, ως ανάλυση της 

ιστορίας και συγκριτική προσέγγιση των θρησκειών.  

Οι ερευνητές αναφέρονται στην περίπτωση του Γερμανού ιστορικού Jürgen Kocka, 

σύμφωνα με τον οποίο, η παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να  

μετασχηματίσει το πεδίο της ιστοριογραφίας και της ιστορικής εκπαίδευσης, αλλά 
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μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη της αλληλεγγύης μεταξύ των 

ανθρώπων των σύγχρονων κοινωνιών και στην απόρριψη κάθε μορφής φυλετικού, 

θρησκευτικού, γλωσσικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Η ακαδημαϊκή κοινότητα 

των ιστορικών ασχολείται πλέον στενά, με τους τρόπους μετατόπισης του 

ενδιαφέροντος της ιστορικής έρευνας και ιστορικής εκπαίδευσης προς την παγκόσμια 

ιστορία. Χαρακτηριστικά, ο Luigi Cajani (2008, σ. 126), σε αυτό το πνεύμα, αναφέρει 

ότι, «[…] τα βασικά πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα της 

εποχής μας έχουν παγκόσμια διάσταση, και αυτή η επίγνωση οδηγεί ολοένα και 

περισσότερους ανθρώπους στην έρευνα του παρελθόντος, καθώς και του παρόντος σε 

παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, το σχολικό σύστημα οφείλει να ανταποκριθεί σε ένα νέο 

κοινωνικό αίτημα για ιστορική γνώση.». Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στην 

επιστημονική κοινότητα και στους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής στα 

έθνη - κράτη συνεχίζει να είναι μεγάλη, ενώ ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την 

ιστορία μονοπωλείται από τους συμβολικούς πολέμους για την προτεραιότητα της 

εθνικής ή της παγκόσμιας ιστορίας στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά 

εγχειρίδια. Οι Κόκκινος και Γατσωτής αναφέρονται επίσης, στους Patrick Garcia και 

Jean Leduc, οι οποίοι το 2004 εξέφρασαν την άποψη ότι ακόμη και στο πλαίσιο της 

σύγκλισης των εκπαιδευτικών πολιτικών μεταξύ των κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει επιτευχθεί η ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου 

του μαθήματος της Ιστορίας, προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ιστορίας, ενώ η 

διαδικασία συμμόρφωσης με την επιταγή της «κοινής πολιτισμικής αναφοράς», του 

άρθρου 126 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, είναι μια διαδικασία πολλών ταχυτήτων. 

Για παράδειγμα, κράτη – μέλη, όπως είναι η Γερμανία, πρωτοπορούν στον τομέα. 

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει επίσης, σε κράτη – μέλη όπως η Γαλλία και την 

Ιταλία, ενώ χαρακτηριστική είναι η απροθυμία τους να συμβαδίσουν με τους 

υπόλοιπους, κρατών –μελών όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα. Όσον 

αφορά τις ΗΠΑ, με αρκετούς ελιγμούς και συμβιβασμούς, εν τέλει, απέκτησε 

θεσμική ισχύ ο οικουμενικός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του μαθήματος της 

Ιστορίας. 

Οι ερευνητές, στο ίδιο άρθρο, υποστηρίζουν για την αξιοποίηση της παγκόσμιας 

ιστορίας στο σχολείο ότι «[…]αφορά κατ’ αρχάς την ανάδειξη των οικουμενικών 

διαστάσεων της ιστορικής εξέλιξης και την κατανόηση της αλληλοδιαπλοκής των 

ιστορικών γεγονότων και φαινομένων. Υπονομεύει το ναρκισσιστικό εθνοκεντρισμό ως 
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οργανωτικό πλαίσιο της κοσμοθεωρίας του σύγχρονου ανθρώπου, εντάσσοντας την 

εθνική ιστορία και εθνοπολιτισμική ταυτότητα σε ευρύτερα συμφραζόμενα.» (σ. 27). 

Σχετικά με τη θέση της παγκόσμιας ιστορίας στην ελληνική ιστοριογραφία, αυτή 

άλλαξε μετά τη συγκρότηση και αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, 

καθώς προηγουμένως, επηρεασμένη από το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμό, το 

ενδιαφέρον της ιστοριογραφίας εστιαζόταν στην παγκόσμια ιστορία. Στη συνέχεια, οι 

ιδεολογικές απαιτήσεις που δημιούργησε η συγκρότηση του ελληνικού κράτους 

υπερίσχυσαν της ανάγκης για μια ιστορική παιδεία και συνείδηση με οικουμενικό 

χαρακτήρα. Η εθνοκεντρική προσέγγιση της ιστορίας κατέστη «κανόνας» τόσο στην 

ακαδημαϊκή ιστορία όσο και στην ιστορική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ οι 

μεταρρυθμίσεις των αρχών του 20
ου

 αιώνα αποτέλεσαν τα ισχυρά θεμέλια του 

εθνοκεντρισμού για τις επόμενες δεκαετίες. Οι Κόκκινος και Γατσωτής δεν 

παραλείπουν να αναφερθούν στις περιπτώσεις σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας 

που, μετά τη Μεταπολίτευση, αποσύρθηκαν ή περιθωριοποιήθηκαν έμμεσα, για το 

λόγο ότι δε συμβάδιζαν με αυτές τις επιταγές. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στο 

εγχειρίδιο Ιστορίας της Α’ Λυκείου του Λευτέρη Σταυριανού, το οποίο το 1984-1985 

ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις για αθεϊσμό, δαρβινική και μαρξιστική ανάγνωση της 

Ιστορίας κ.α., στο εγχειρίδιο Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου, του Γιώργου 

Κόκκινου και άλλων, με τίτλο «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου», το 

οποίο αποσύρθηκε την άνοιξη του 2002 από τον Υπουργό Παιδείας, προτού διδαχθεί 

και αφού είχε ήδη διανεμηθεί στα σχολεία, παρότι είχε προκριθεί από ανεξάρτητη 

ομάδα ειδικών, μετά από προκήρυξη και όχι ανάθεση, στο βιβλίο του Βασίλη 

Κρεμμυδά, με τίτλο «Ιστορία νεότερη – σύγχρονη, ελληνική – ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια» της Γ’ Γυμνασίου κατά το χρονικό διάστημα 1984 – 1991, ενώ οι 

ερευνητές θεωρούν ότι μορφή έμμεσου παροπλισμού αποτέλεσε και η συμπερίληψη 

του βιβλίου του Αντώνη Λιάκου και άλλων, με τίτλο «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και 

οι Ρίζες του», στην ομάδα μαθημάτων επιλογής της Α’ Λυκείου, απόφαση που 

ουσιαστικά το έθεσε στο περιθώριο. 

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της απόσυρσης του σχολικού 

εγχειριδίου ιστορίας για τη Στ’ Δημοτικού της Μαρίας Ρεπούση και άλλων, το οποίο 

εισήχθη στα σχολεία την περίοδο 2006-2007, μαζί με μια σειρά νέων εγχειριδίων σε 

διάφορα τα μαθήματα. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτέλεσε ένα αξιόλογο 

εγχείρημα στην κατεύθυνση εισαγωγής των παραδοχών της Νέας Ιστορίας στην 
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ελληνική ιστορική εκπαίδευση, ωστόσο, η δημόσια αντιπαράθεση και οι αντιδράσεις 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος, 

δημοσιογράφων και προσφυγικών σωματείων επικεντρώθηκαν στο τρόπο 

παρουσίασης της καταστροφής της Σμύρνης το 1922. Πέρα όμως από το 

συγκεκριμένο ζήτημα, το βιβλίο κατηγορήθηκε ότι υποστήριζε την παγκοσμιοποίηση 

και υποβάθμιζε τα εθνικά ζητήματα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί σχολιαστές και 

ακαδημαϊκοί υποστήριξαν ότι ακόμη και αυτό το εγχειρίδιο δεν κατάφερε να ξεφύγει 

εντελώς από το εθνοκεντρικό παράδειγμα (Ανδρέου και Κασβίκης, 2008; Κόκκινος, 

2008). Αρνητικές ήταν επίσης οι αντιδράσεις συντηρητικών ιστορικών, για τη 

στροφή του βιβλίου προς τη Νέα Ιστορία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις της για το 

περιεχόμενο και τις διδακτικές μεθόδους της ιστορικής εκπαίδευσης. Εν τέλει, το 

βιβλίο αποσύρθηκε την επόμενη χρονιά για να αντικατασταθεί για μία πενταετία 

(2007-2012) από το προηγούμενο εγχειρίδιο των Ακτύπη και άλλων, αφού η 

Υπουργός Παιδείας είχε αντικατασταθεί από άλλο στέλεχος του κυβερνώντος 

κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Τη συγγραφή του νέου εγχειριδίου ιστορίας της Στ’ 

Δημοτικού ανέλαβε ο Ιωάννης Κολιόπουλος, ο οποίος, σημειωτέον, είχε αναλάβει και 

την αντικατάσταση του προαναφερθέντος βιβλίου των Γιώργου Κόκκινου και άλλων 

το 2002, επί κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Έπειτα από μια σύντομη περίοδο πιλοτικής 

εφαρμογής, το νέο εγχειρίδιο εισήχθη στα σχολεία τη σχολική χρονιά 2012-2013, 

μακριά από τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την ιστορική εκπαίδευση στον 21
ο
 αιώνα,  

ως νέο αλλά ταυτόχρονα ξεπερασμένο εγχειρίδιο, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε 

μεθοδολογία (Andreou & Kasvikis, 2015). 

Σε ό, τι έχει να κάνει με το ζήτημα της διδασκαλίας της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής 

ιστορίας και τη θέση τους στο νέο εγχειρίδιο ιστορίας της Στ’ Δημοτικού, 

διαφωτιστικά είναι τα στοιχεία που παραθέτουν οι Ανδρέου και Κασβίκης (2015) και 

τα οποία συγκρίνουν το ποσοστό παρουσίας συγκεκριμένων ιστορικών θεμάτων 

μεταξύ των τριών πρόσφατων εγχειριδίων ιστορίας. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια και 

ευρωπαϊκή ιστορία καλύπτει μόλις το 8,2 % της ύλης του νέου εγχειριδίου, ποσοστό 

μικρότερο, όχι μόνο από το ποσοστό του 14% που κάλυπτε η παγκόσμια και 

ευρωπαϊκή ιστορία στο αποσυρθέν βιβλίο των Ρεπούση και άλλων, αλλά ακόμη και 

από το ποσοστό του 9,8% του εγχειριδίου των Ακτύπη και άλλων. Η παγκόσμια και 

ευρωπαϊκή ιστορία περιορίζονται στα τρία πρώτα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου 

που αφορούν στις μεγάλες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές 
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αλλαγές που συνέβησαν μεταξύ του 15
ου

 και του 18
ου

 αιώνα, ενώ γίνεται και μία 

σύντομη αναφορά στις εξελίξεις στα Βαλκάνια στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Πουθενά 

αλλού στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν αφιερώνεται κάποια ενότητα σε ζητήματα της 

παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ιστορίας, των τελευταίων δύο αιώνων, παρά μόνο 

αποσπασματικές πληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζονται στα πλαίσια της 

παρουσίασης της εθνικής ιστορίας. Αυτός ακριβώς είναι και ο έντονα εθνοκεντρικός 

χαρακτήρας του παρόντος σχολικού εγχειριδίου. Δηλαδή, το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος είναι η εθνική ιστορία, γύρω από την οποία απλώνονται στοιχεία από 

την παγκόσμια ή την ευρωπαϊκή και όχι το αντίθετο. 

1.1.4. Η σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση της διδακτικής της Ιστορίας: 

Ιστορική σκέψη και ιστορική συνείδηση 

Σύμφωνα με τον Αρμόδιο Τσίβα (2009), η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψης, ως σημείο εστίασης των σύγχρονων ερευνών της ιστορικής εκπαίδευσης, 

είναι μια σύνθετη διαδικασία, όπου ο μαθητής προσεγγίζει το παρελθόν με μεθόδους 

αντίστοιχες αυτών των ιστορικών, στα πλαίσια διερευνητικών δραστηριοτήτων κατά 

τη διάρκεια της μάθησης. Αυτές ακριβώς οι διερευνητικές δραστηριότητες αποτελούν 

το σημείο όπου συναντιούνται οι ιστορική επιστήμη και οι σύγχρονες παιδαγωγικές 

θεωρίες και διδακτικές μέθοδοι, ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται η μετάδοση και 

άκριτη αποδοχή πληροφοριών, η απομνημόνευση, η εκτενείς αφηγήσεις και 

γενικότερα, οι δασκαλοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές 

θεωρίες απορρίπτουν το συμπεριφορισμό που χαρακτηρίζει τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και επικεντρώνονται στους τρόπους με τους 

οποίους οι προηγούμενες γνώσεις επηρεάζουν την οικοδόμησης της νέας γνώσης, 

μαζί με τις αντιλήψεις των υποκειμένων, το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο αναπτύσσονται, το περιβάλλον μάθησης και τις προοπτικές διαμόρφωσης 

ομάδων συνεργατικής μάθησης της ιστορίας μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων.  

Συγκεκριμένα, όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψης, εννοούμε την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων διατύπωσης 

προβλημάτων και υποθέσεων για τα αίτια και τα αποτελέσματα των ιστορικών 

γεγονότων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, την κριτική ανάγνωση των ιστορικών 

πηγών και τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Μάλιστα, διακρίνονται 

έξι επιμέρους όψεις της ιστορικής σκέψης, οι οποίες είναι: α) η ιστορική σημασία 
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(historical significance) που αφορά την επιλογή σημαντικών γεγονότων και 

φαινομένων και την απόρριψη άλλων, β) η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών 

πηγών που αφορά την επιστημονική προσέγγιση των γεγονότων του παρελθόντος, 

αντί της παθητικής και άκριτης συσσώρευσης πληροφοριών, γ) οι έννοιες της 

συνέχειας και της αλλαγής, δ) τα αίτια και οι συνέπειες των ιστορικών γεγονότων, ε) 

η ιστορική προοπτική που αφορά τη δυσκολία κατανόησης του παρελθόντος εξαιτίας 

των δεδομένων του παρόντος και στ) η κοινωνική διάσταση της ιστορίας που αφορά 

την κοινωνική στάση ως μία ολότητα που περιλαμβάνει την ηθική, κοινωνική και 

πολιτική στάση (Peck & Seixas, 2008; Seixas & Morton; 2012; Seixas & Colyer, 

2013). 

Στη θεωρία του Jörn Rüsen, η ιστορική μάθηση οδηγεί στην ιστορική συνείδηση. 

Ωστόσο, το παραπάνω σχήμα δεν αποτελεί μία σχέση διαδικασίας και 

αποτελέσματος, αφού η ίδια η ιστορική μάθηση, σύμφωνα με τον Rüsen, είναι από 

μόνη της, μορφή ιστορικής συνείδησης. Σημαντικό ρόλο, στη θεωρία του Rüsen για 

την ιστορική συνείδηση, παίζει η έννοια της ιστορικής αφήγησης, ως μίας 

επικοινωνιακής πράξης που δίνει νόημα στην εμπειρία του χρόνου. Συγκεκριμένα, τα 

υποκείμενα πρέπει να είναι σε θέση να νοηματοδοτούν τις εμπειρίες, ως επεξεργασία 

της χρονικής μεταβολής στην οποία εκτίθενται, προκειμένου να λάβουν ορθολογικές 

αποφάσεις για τη συμπεριφορά τους μέσα στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τους 

συνανθρώπους τους. Ως εκ τούτου, η ιστορική συνείδηση του ανθρώπου βασίζεται εν 

πολλοίς στο βίωμα του παρόντος. Σύμφωνα με τον Karl-Ernst Jeismann, η ιστορική 

συνείδηση είναι «μια εσωτερική συνάφεια της νοηματοδότησης του παρελθόντος, της 

κατανόησης του παρόντος και της προοπτικής του μέλλοντος.». Με άλλα λόγια, η 

επεξεργασία του παρελθόντος βοηθά στην κατανόηση του παρόντος και στην 

προσδοκία του μέλλοντος. Η έννοια της συνέχειας συνδέει τις διαστάσεις του χρόνου 

σε μια ενότητα λογικής συνάφειας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ιστορικής 

ταυτότητας του υποκειμένου. Η έννοια της ιστορικής ταυτότητας με τη σειρά της, 

βοηθά τα υποκείμενα να υπερβούν τα χρονικά όρια της ζωής τους και να ενταχθούν 

μέσα στον ιστορικό χρόνο, επιτυγχάνοντας τον αυτοπροσδιορισμό τους είτε ως μέλη 

ενός έθνους, είτε ως οραματιστές μελλοντικών στόχων (Ηλιοπούλου, 2006).  

Σύμφωνα με την Ηλιοπούλου (2006, σ. 77), η εναλλαγή των προσδοκιών για το 

μέλλον, με το βίωμα των χρονικών αλλαγών, ενεργοποιούν μια μορφή μαθησιακής 
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διαδικασίας, όπου δημιουργούνται νέες νοηματοδοτήσεις. Έτσι, η σχηματική 

αναπαράσταση της ιστορικής συνείδησης αποδίδεται «ως μια διατεταγμένη συνέχειa 

μαθησιακών λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν μια ενοποιημένη διαδικασία, και 

συντίθεται στη μορφή του κύκλου, ο οποίος εμφανίζει την εσωτερική δυναμική της 

ιστορικής μαθησιακής διαδικασίας ως τμήμα της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, 

υπάρχει ένας κανονιστικός κύκλος που συνδέει την καθημερινή ζωή με την ιστορική 

επιστήμη, και είναι συστατικός και για την επιστημονική ιστορία, ενώ ταυτόχρονα η 

διαδικασία μάθησης έχει την ίδια δομή.». Κατόπιν τούτων, γίνεται κατανοητό ότι είναι 

απαραίτητη μια εκπαιδευτική προσέγγιση της ιστορικής συνείδησης, με στόχο την 

αφομοίωση της ικανότητας για αφηγηματική νοηματοδότηση της χρονικής εμπειρίας, 

δηλαδή με το στόχο την επίτευξη της μάθηση της ιστορικής συνείδησης ή με άλλα 

λόγια, τη μάθηση της μάθησης.  

Στη θεωρία του Rüsen, σημαντική θέση κατέχει η έννοια του αναστοχασμού της 

Ιστορίας από τους μαθητές, ώστε η μάθησή της να μην περιορίζεται στην παθητική 

συσσώρευση πληροφοριών. Θεωρείται σημαντικό, οι μαθητές να έρχονται σε επαφή 

με διαφορετικές προσεγγίσεις, είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν με τις υπάρχουσες 

αντιλήψεις τους, ώστε να αποφεύγεται μια μονόπλευρη πρόσληψη των γεγονότων και 

φαινομένων. Πρόκειται δηλαδή για μία υποκειμενική προσέγγιση της 

«αντικειμενικής» γνώσης του παρελθόντος, η οποία προκύπτει από την ιστορική 

επιστημονική έρευνα, χωρίς όμως να οδηγεί σε έναν χαοτικό πλουραλισμό  που 

απορρίπτει την δυνατότητα επιλογής κάποιας από τις προσεγγίσεις. Δηλαδή, «η 

ιστορική γνώση δεν πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένα παγιωμένο, στατικό, δεδομένο 

στοιχείο της ανθρώπινης συνείδησης και νοητικής αντίληψης, αλλά ως μια δυναμική 

διαδικασία.» (Lee, 2006, σ. 42). 

Σχετικά με τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης στα πλαίσια της μαθησιακής 

διαδικασίας της Ιστορία, ο Rüsen αναφέρεται σε τέσσερις μορφές ιστορικής 

νοηματοδότησης. Αυτές είναι η παραδοσιακή, όπου η νοηματοδότηση του 

παρελθόντος γίνεται με την αξιοποίησης μιας σταθερής εκτίμησης, η 

παραδειγματική, όπου οι διαχρονικοί κανόνες διαμορφώνουν μια γενικευμένη 

ιστορική κρίση για την προσέγγιση των φαινομένων, η κριτική, η οποία αποδέχεται 

τη διαφορετικότητα των υποκειμένων και ως εκ τούτου, τη διαφοροποίηση των 

τρόπων πρόσληψης των γεγονότων και των φαινομένων και η γενετική 
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νοηματοδότηση, η οποία αναγνωρίζει και αξιοποιεί την έννοια της αλλαγής, ως 

βασική αρχή νοηματοδότησης (Ηλιοπούλου, 2006). 

1.1.5. Το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας 

Η ιστορική γνώση λαμβάνει τρεις βασικές μορφές. Πρόκειται για τη δηλωτική γνώση, 

τη διαδικαστική γνώση και την εννοιολογική γνώση. Η δηλωτική γνώση έχει να 

κάνει με τη γνώση του περιεχομένου και συχνά εμφανίζεται ως η μοναδική μορφή 

ιστορικής γνώσης. Η διαδικαστική γνώση αφορά στο πώς προσεγγίζεται το 

παρελθόν μέσα από τα τεκμήρια, τη διαδικασία δηλαδή κριτικής και ερμηνείας των 

ιστορικών πηγών. Όσον αφορά την εννοιολογική γνώση, πρόκειται για τη γνώση της 

ιστορικής γλώσσας και κατά κάποιο τρόπο, συνδυάζει τη δηλωτική με τη 

διαδικαστική γνώση, με σκοπό τη διαμόρφωση γλωσσικών συμβόλων για την 

κειμενοποίηση της ιστορικής έρευνας. Το συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο οδηγεί 

στην ανανέωση της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας με ερευνητικού 

χαρακτήρα δραστηριότητες, οι οποίες εμπεριέχουν την αναζήτηση, τη διαχείριση, την 

ανάλυση και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών και στην 

κατανόηση των διαφορών τους. Ο διερευνητικός αυτός χαρακτήρας, των σύγχρονων 

προσεγγίσεων για τη διδακτική της ιστορίας, επιτυγχάνει όχι απλά μαθησιακά οφέλη 

γνωστικού χαρακτήρα, αλλά τη διαμόρφωση ιστορικά εγγράμματων πολιτών. 

Προτεραιότητα της σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευσης αποτελεί η ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης μέσω της ενεργής διερευνητικής δραστηριότητας 

των μαθητών πάνω στις ιστορικές πηγές. Τα τεκμήρια του παρελθόντος 

αξιοποιούνται για τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων, η απάντηση των οποίων 

οδηγεί στην οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Επομένως, η σύγχρονη ιστορική 

εκπαίδευση συνδέεται στενά τόσο με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιστορική 

επιστημονική έρευνα, όσο και με τις σύγχρονες ψυχολογικές, και παιδαγωγικές 

θεωρίες και διδακτικές μεθόδους, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στη ενεργή 

εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, αντί της παθητικής και άκριτης 

συσσώρευσης πληροφοριών. Παράλληλα, το περιεχόμενου του ιστορικού μαθήματος 

ανανεώνεται, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε νέα αντικείμενα και θέματα, 

διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ορίζοντα της σχολικής ιστοριογραφίας, που 

μέχρι πρότινος περιοριζόταν σε πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά γεγονότα 

(Ρεπούση, 2005). 
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1.2. Διδακτική της Ιστορίας και ΤΠΕ 

 

1.2.1. Γενική προσέγγιση των ΤΠΕ 

Δύο γνωστικές περιοχές εντοπίζονται στην τεράστια επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο που καθόρισε την νεότερη εποχή, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990 μέχρι και σήμερα. Η πρώτη αφορά τις βιοεπιστήμες (biosciences) και η άλλη τις 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας – ΤΠΕ (information and communication 

technologies - ICT). Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα προϊόντα της 

τεχνολογίας δεν μας επιτρέπει να ορίσουμε με ευκολία ποιο είναι το «νέο» και ποιο 

το «παλιό». Παρά το γεγονός ότι συνήθως με τον όρο «Νέες Τεχνολογίες» 

περιγράφονται όσα πέτυχε ο άνθρωπος ως προς τη διαχείριση της πληροφορίας μέσω 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο όρος αυτός επεκτείνεται σε όλες τις εφαρμογές που 

επεξεργάζονται πληροφορίες. Τέτοιες είναι όλα τα συστήματα τηλεφωνίας, κάθε 

εφαρμογή αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, τα ρομπότ και άλλα συστήματα που 

βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία (Κουνέλη, 2006). 

Κανένα επίτευγμα της τεχνολογίας δεν έχει προκαλέσει τη συζήτηση, τις 

συγκρούσεις αλλά και δεν έχει γίνει άμεσα και ευρέως αποδεκτό, όσο οι ΤΠΕ, από τη 

στιγμή που έχουν επηρεάσει σε τέτοιο σημαντικό βαθμό τη καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων, την εργασία τους και κατ’ επέκταση το σύνολο της οικονομικής ζωής 

(Τσίβας, 2009). Ο ιστορικός Tony Judt (2012, σ. 180) επεσήμανε τις επιπτώσεις της 

τεχνολογικής αλλαγής, καθώς «σε μία πορεία διακοσίων περίπου χρόνων από τη 

βιομηχανική επανάσταση, κάθε τεχνική καινοτομία είχε ως αποτέλεσμα να χάνουν τη 

δουλειά τους άνδρες και γυναίκες, αφού οι δεξιότητές τους περίττευαν». Βέβαια, η 

εξέλιξη αυτή δημιουργούσε νέες δουλειές, σε νέους κλάδους και σε κάθε περίπτωση, 

εξασφάλιζε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο σήμερα, η ταχύτητα της 

εξέλιξης δυσχεραίνει τις ασφαλείς προβλέψεις και διαμορφώνει ένα γενικότερο κλίμα 

αβεβαιότητας (de Oliveira et al., 2015). 

Με αφορμή την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ελλάδα, πληθαίνουν οι φωνές σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές που 

δημιουργούν οι ΤΠΕ. Τίθενται μάλιστα φιλόδοξοι στόχοι, όπως για παράδειγμα ότι 

θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2020 έως και 500.000 

θέσεις εργασίας, με δεδομένο βέβαια ότι η χώρα θα αξιοποιήσει το ανθρώπινο 

δυναμικό της προκειμένου να καταστεί ελκυστική για διεθνείς επενδύσεις στις 
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Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Εφημερίδα «Τα Νέα», 

07/10/2015). Την ίδια στιγμή διαβάζουμε σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(13/10/2015) τις δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου έρευνας, επιστήμης και 

καινοτομίας, Κάρλος Μοέδας, σύμφωνα με τον οποίο «Η έρευνα και η καινοτομία 

αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης… Μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, θα 

διατεθούν 16 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα  “Ορίζοντας 2020” για την ενίσχυση 

κορυφαίων Ευρωπαίων επιστημόνων, οι οποίοι με το έργο τους αλλάζουν τη ζωή των 

πολιτών.». Είναι αλήθεια, ότι μία από τις μεταβλητές που επηρεάζουν το έλλειμμα 

παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Στην κατεύθυνση 

σύγκλησης, ομάδα ερευνητών πρότεινε στον πρώην επίτροπο έρευνας, επιστήμης και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάνες Ποτότσνικ, ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

σκέψης σχετικά με μία πολιτική που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία συμπυκνώνεται στον ορισμό «έξυπνη εξειδίκευση» 

(smart specialization). Το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το πλαίσιο γίνεται εντονότερο 

τα τελευταία χρόνια σε περισσότερες χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ (McCann & Ortega – 

Argilés, 2015). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα οικονομικά δεδομένα και στις ΤΠΕ 

είναι πιο εμφανής στις μεγάλες αποκλείσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα σε χώρες 

του δυτικού κόσμου και σε χώρες της Αφρικής, ως προς το δείκτη διαδικτυακής 

ετοιμότητας (Networked Readiness Index – NRI). Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία 

που παρουσιάζει η Παγκόσμια Έκθεση Πληροφορικής (Global Information 

Technology Report - GITR) για το έτος 2015, σύμφωνα με τα οποία λιγότερο από το 

40 % του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Agabi, et. al, 2015). 

Είναι προφανές ότι διαμορφώνεται πλέον ένα καινούργιο πεδίο ανισοτήτων το οποίο 

αφορά τις ΤΠΕ, τόσο μεταξύ των ηλικιών όσο και μεταξύ διαφορετικών περιοχών. 

Πέρα από το οικονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον Αρμόδιο Τσίβα (2009), οι ΤΠΕ 

πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένα «συνεκτικό σύστημα συμβόλων», όπως δηλαδή μία 

γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούν σε ένα ριζικό μετασχηματισμό του τρόπου με 

τον οποίο ο καθένας ξεχωριστά αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα σε αυτό το 

καινούργιο περιβάλλον αλλά και τη θέση του ως προς τα άλλα υποκείμενα και τον 

τρόπο επικοινωνίας μαζί τους στις νέες συλλογικότητες που διαμορφώνονται. Τον 

ενθουσιασμό όσων βλέπουν στο νέο σύστημα που δημιουργείται μία εμβάθυνση της 

δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής όλο και περισσότερων στο διαδίκτυο 
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και στις νέες μορφές συλλογικής δράσης αλλά και της εύκολης πρόσβασης σε 

πληθώρα πληροφοριών, έρχονται να μετριάσουν όσοι θέτουν ζητήματα διαχείρισης 

της πληροφορίας και κριτικής στάσης απέναντί της από το υποκείμενο, καθώς η 

πληθώρα των πληροφοριών, όχι μόνο δεν εγγυάται την κατάκτηση της γνώσης, αλλά 

πολλές φορές εξελίσσεται σε παραπληροφόρηση, πίσω από την οποία κρύβονται 

κίνητρα χειραγώγησης. Σύμφωνα με τον Lyotard (1984, σ. 63), «Η θέση της γνώσης 

μεταβάλλεται καθώς οι κοινωνίες μπαίνουν σε αυτό που αποκαλείται 

“μεταβιομηχανική εποχή” (postindustrial age) και η κουλτούρα σε αυτό που 

αποκαλείται “μετανεωτερική εποχή” (postmodern age). Η γνώση παύει να είναι 

αποκλειστικά ένα εργαλείο των αρχών· δοκιμάζει την ανοχή της σύγχρονης κοινωνίας 

στο διαφορετικό και στο ανεξάντλητο.». Επομένως, δεν μπορούμε να προσδιορίζουμε 

τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ έξω από αυτό το οικονομικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. Η υπέρβαση λοιπόν του μοντέλου μετάδοσης της γνώσης, όπως το 

γνωρίζαμε, αναδεικνύει την αναγκαιότητα να διαμορφωθούν τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που θα ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα.  

1.2.2. Οι ΤΠΕ στην Ιστορική Επιστήμη 

Η σχέση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με την ιστορική 

επιστήμη είναι παλιότερη της σχέσης τους με την ιστορική εκπαίδευση (Ρεπούση & 

Τσίβας, 2003). Οι ΤΠΕ εισάγονται στην ιστορική επιστήμη περίπου στη δεκαετία του 

1970, όταν οι ιστορικοί άρχισαν να ασχολούνται με την πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική ιστορία. Οι δυνατότητες για αποθήκευση μεγάλων σε όγκο δεδομένων, για 

στατιστικές αναλύσεις και ακριβείς γραφικές τους παραστάσεις, που πρόσφεραν οι 

πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έδωσαν μεγάλη ώθηση στην ποσοτική έρευνα 

πάνω σε δημογραφικούς και εκλογικούς καταλόγους και σε κάθε λογής δημόσια και 

ιδιωτικά έγγραφα από προηγούμενες περιόδους. Οι συμβολή τους ήταν καθοριστική 

στην ανανέωση του χώρου της ιστοριογραφίας διευρύνοντας τους ορίζοντές της στο 

πεδίο της καθημερινότητας, της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των ανθρώπων 

μέσα στο χρόνο. Στις ενστάσεις που εκφράστηκαν στους κόλπους των ιστορικών, 

σχετικά με αυτή τη διάσταση που λάμβανε η ιστορική έρευνα, απάντησαν με την 

εμφάνισή τους οι δυνατότητες για ποιοτική ανάλυση που πρόσφεραν οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές των επόμενων δεκαετιών. Ο επεξεργαστής κειμένου και η δυνατότητα 

αναπαραγωγής εικόνας και ήχου από ψηφιοποιημένο ιστορικό υλικό καθιέρωσαν τις 

ΤΠΕ ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την ιστορική έρευνα της σύγχρονης εποχής 
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(Τσίβας, 2009). Η εμφάνιση του διαδικτύου προχώρησε τη συζήτηση περισσότερο. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος (2007, σ. 17), «Με το 

διαδίκτυο οι ιστορικοί κόμβοι  ξεπηδούν σαν τις φυσαλίδες στο νερό που κοχλάζει. 

Κόμβοι με αρχεία, με ιστορικά περιοδικά και μονογραφίες. Κόμβοι ερασιτεχνικοί και 

προπαγανδιστικοί. Μηχανές αναζήτησης για ιστορικές πληροφορίες, για έννοιες, για 

λέξεις – κλειδιά, βιβλιογραφίες, χάρτες και εικόνες». 

Η ικανότητα του τομέα της Ιστορικής Επιστήμης να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα 

που εισάγουν οι ΤΠΕ, θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο οι ιστορικοί θα είναι 

δεκτικοί απέναντι στις νέες αυτές εξελίξεις που επηρεάζουν τη δουλειά τους. Οι 

μαρξιστικές καταβολές των νέων ιστορικών της δεκαετίας του 1970 δεν ήταν 

αναγκαίο στοιχείο για να επηρεάσει την επιστημολογία της Ιστορίας καθώς το 

ενδιαφέρον μετατοπιζόταν στην κοινωνική ιστορία. Τα πράγματα δεν ήταν 

διαφορετικά τη δεκαετία του 1990, όταν το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας 

μετατοπίστηκε προς την ιστορία του πολιτισμού και την παγκόσμια ιστορία (Poster, 

2003-2004). Το ερώτημα λοιπόν τίθεται από μόνο του: «Αρκεί η επανεξέταση των 

μεθόδων με τις οποίες οι ιστορικοί ερευνούν την Ιστορία στην εποχή της Πληροφορίας 

για να προσδιοριστεί αυτό καθαυτό το “Ψηφιακό Μέλλον της Ιστορίας”;» (Κουνέλη, 

2006, σ. 505).  

Ο προβληματισμός αυτός συμπυκνώνεται στο ζήτημα της μετάβασης από τη 

διαχείριση της σπανιότητας, που χαρακτήριζε στο παρελθόν την έρευνα πάνω σε 

αρχεία και τεκμήρια, στη διαχείριση πλέον ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών που 

διακινούνται στον ψηφιακό κόσμο (Λιάκος, 2007). Συγκεκριμένα, υπάρχουν 

προβληματισμοί σχετικά με την αυθεντικότητα του ιστορικού υλικό που 

ψηφιοποιείται και αναρτάται στο διαδίκτυο ή διακινείται. Επίσης, τίθενται ζητήματα 

όσον αφορά τον έλεγχο των πληροφοριών από κρατικούς ή ιδιωτικούς παράγοντες, 

με αποτέλεσμα το ζήτημα της πρόσβασης του κοινού σε συλλογές εγγράφων, 

εικόνων, ήχων και άλλων αρχείων συχνά να λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις. Η 

ευκολία αλλοίωσης –παρά τις δικλείδες ασφαλείας που προσφέρουν τα σύγχρονα 

μέσα ψηφιοποίησης- είναι ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τους προβληματισμούς 

όσων αναφέρονται στην εύθραυστη ακεραιότητα των ιστορικών στοιχείων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα ψηφιακά αρχεία, κυβερνητικά ή νομικά 

έγγραφα και κατάλογοι δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικά για τους ερευνητές όσο ήταν 

στο παρελθόν, ούτε αξιοποιούνται περισσότερο από τις μαρτυρίες, τα απτά τεκμήρια 
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και άλλες πηγές. Επίσης, οι δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο στον κάθε ένα να 

δημοσιεύει, δημιουργεί ζητήματα αξιοπιστίας κάθε ανάρτησης που μπορεί να 

εμφανιστεί ως αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας, δημιουργεί όμως και ζητήματα 

λογοκλοπής και δυσκολίας να προστατευτούν πνευματικά δικαιώματα. Πέρα από το 

ιστορικό υλικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο, τα τελευταία χρόνια έχει μετατοπιστεί 

σημαντικό κομμάτι της ίδιας της κοινωνικής ζωής στο διαδίκτυο, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, σε blog, σε ιστοσελίδες και σε φόρουμ διαλόγου. Το ίδιο «το 

βίωμα της ιστορίας γίνεται ψηφιακό». Εν προκειμένω, εγείρονται και πάλι ζητήματα 

ταυτότητας και αξιοπιστίας όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος, οι 

ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογία δυσχεραίνουν την προσαρμογή της ιστορικής 

επιστήμης και την αποδοχή τους από την κοινότητα των ιστορικών (Poster, 2003). 

Η Κουνέλη (2006) αναδεικνύει την αισιόδοξη οπτική σχετικά με τη συμβολή των 

ΤΠΕ στην Ιστορική Επιστήμη, η οποία συμπυκνώνεται στη φράση «δυναμική 

κοινωνική μνήμη». Ο ψηφιακός κόσμος δεν προσφέρει απλά τεράστιους 

αποθηκευτικούς χώρους για την κοινωνική μνήμη, πράγμα για το οποίο 

προσπαθούσαν κατά καιρούς οι άνθρωποι με τις εφευρέσεις τους, από τις 

τοιχογραφίες έως τους μύθους και από τα παραδοσιακά τραγούδια έως τη διάδοση 

της γραφής. Πέρα από τη διεύρυνση του αποθηκευτικού χώρου προσδίδει στην 

ιστορική μνήμη «δυναμικό χαρακτήρα». Επικαλείται μάλιστα και τον ιστορικό Mark 

Poster, σύμφωνα με τον οποίο «καμία άλλη τεχνολογική καινοτομία μετά την 

τυπογραφία δεν έχει διευρύνει τόσο πολύ τους ορίζοντες της ιστορίας όσο το 

διαδίκτυο». Η ελεύθερη πρόσβαση σε πληθώρα ιστορικών αρχείων, η δυνατότητα 

αναδημοσίευσης και η συμμετοχή στις συλλογικότητες που αλληλεπιδρούν στο 

διαδίκτυο και συνδιαμορφώνουν την ιστορία συνιστούν εκδημοκρατισμό.  Αυτή η 

διαδικασία συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας ατομικής και συλλογικής 

ταυτότητας για τα υποκείμενα που συμμετέχουν στον διαδικτυακό διάλογο που 

εξελίσσεται μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών αναφορών, ενώ η αναβάθμιση των 

μέσων με τα οποία παρουσιάζεται η ιστορία -οπτικά και ηχητικά- την καθιστά 

περισσότερο ελκυστική σε ευρύτερες ομάδες και ειδικά στις νεότερες γενιές.  

1.2.3. Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Ένα από τα βασικά κεφάλαια της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία είναι αυτό της ένταξης των Τεχνολογιών 
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Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας και η εμπλοκή της σε όλες της πτυχές της καθημερινής ζωής 

των σύγχρονων ανθρώπων, από την εργασία και γενικότερα την οικονομία, έως την 

επικοινωνία και την ψυχαγωγία, πέρα από το γεγονός ότι συμβάλει στη διαμόρφωση 

νέων ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, θέτει ζητήματα πρόσβασης στην 

πληροφορία αλλά και ζητήματα διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφοριών από 

το υποκείμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα καινούργιο πεδίο ανισοτήτων 

και αποκλεισμών. Όσο η σχέση ανάμεσα στις πληροφορίες και στη γνώση αλλάζει 

και με δεδομένο ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στο περιορισμό των ανισοτήτων, είναι 

αναγκαία η προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νέα δεδομένα με το 

σχεδιασμό σύγχρονων εκπαιδευτικών μοντέλων, ώστε να προετοιμάζονται οι μαθητές 

προκειμένου να σταθούν κριτικά μέσα στον νέο ψηφιακό κόσμο που απλώνεται 

μπροστά τους (Κουνέλη, 2006). 

Είναι συγκεχυμένο στο μυαλό εκπαιδευτικών και ερευνητών αυτό που ορίζεται ως 

«εκπαιδευτική τεχνολογία». Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής 

Επικοινωνίας και Τεχνολογίας (Association of Educational Communications and 

Technology – AECT, 1977), ως εκπαιδευτική τεχνολογία θα μπορούσε να οριστεί ο 

τρόπος με τον οποίο εμπλέκονται τα εργαλεία με τις θεωρίες, το ανθρώπινο δυναμικό 

και τη γνώση σε μία διαδικασία με στόχο τη λύση εκπαιδευτικών προβλημάτων, ενώ 

σύμφωνα με τους Seels & Richey (1994), ως εκπαιδευτική τεχνολογία θα μπορούσε 

να οριστεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας και των 

εργαλείων, ώστε να μη νοούνται ως εκπαιδευτική τεχνολογία αποκλειστικά τα 

προϊόντα της τεχνολογίας αλλά μία σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης του μαθητή 

με αυτά, που αποσκοπεί στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας. Οι ως άνω ορισμοί 

αναδεικνύουν τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές ένταξης των ΤΠΕ στην τυπική και 

άτυπη εκπαίδευση μέσα στην πορεία του χρόνου. Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα της 

τεχνολογίας υποστήριζαν, ως εργαλεία πληροφορίας και επικοινωνίας, τις 

υπάρχουσες δομές και πρακτικές, ενώ αργότερα, τα εργαλεία τεχνολογίας έγιναν 

μέρος ενός ριζικού μετασχηματισμού της μαθησιακής διαδικασίας (Τσίβας, 2009). 

1.2.4. Ο μετασχηματισμός της μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ 

Σύμφωνα με τον Καψάλη (2007), μάθηση είναι «η απόκτηση και μεταβολή γνώσεων, 

δεξιοτήτων, στρατηγικών, πεποιθήσεων, στάσεων και διαφόρων μορφών 
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συμπεριφοράς, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το γνωστικό δυναμικό του 

υποκειμένου ως αποτέλεσμα των ποικίλων εμπειριών τις οποίες αποζητά και 

επεξεργάζεται το άτομο», ενώ σύμφωνα με τον Vygotsky (1997) το κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο, με το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν μεταξύ 

των ανθρώπων, συνομηλίκων ή νεότερων με γηραιότερους, επιδρά στη νοητική 

ανάπτυξη και ως εκ τούτου στην κοινωνική συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο 

θεωρητικό υπόβαθρο αναδεικνύει τη φύση της ίδιας της μάθησης ως συνεργατική. 

Επομένως, τίθεται το ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη ενός συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η μετάβαση στη «web 2.0 

εποχή» συνοδεύτηκε από την εμφάνιση μίας ευρείας γκάμας τεχνολογικών 

εφαρμογών ώστε να υποστηριχτούν συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης 

(Weinberger & Fischer, 2006; Stahl et al., 2006). Για παράδειγμα, οι εφαρμογές 

«wiki» και «blog» παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διαμορφώσουν 

συνεργατικά το περιβάλλον εργασίας τους (Chawner & Lewis, 2013), ενώ εφαρμογές 

όπως το «Google Drive» και το «Drop Box» επιτρέπουν στους μαθητές να 

αποθηκεύουν στο διαδίκτυο και να μοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό (Mousannif, 

2013). Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν τη συνεργασία τόσο στα πλαίσια της τυπικής 

όσο και στα πλαίσια της άτυπης μάθησης αμφισβητώντας τους περιορισμούς που 

θέτει ο σχολικός χώρος και χρόνος (McTavish, 2009). 

Σύμφωνα με τον Bruner (1961), ο μαθητής έρχεται στον επίκεντρο της μαθησιακής 

διαδικασίας μέσα από αυτό που όρισε ως ανακαλυπτική μάθηση (Discovery 

Learning), εννοώντας τη δημιουργία ερωτημάτων από τον ίδιο των μαθητή, τη 

στρατηγική που ακολουθεί για την απάντησή τους και την αξιολόγηση αυτής της 

διαδικασίας. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παρουσιάζονται δυσκολίες για τους 

μαθητές, όπως είναι η δυσκολία διατύπωσης ερωτημάτων και υποθέσεων με βάσει τα 

δεδομένα που έχουν συλλέξει, η αναπαράσταση αυτών των δεδομένων αλλά και 

ζητήματα όπως ο περιορισμένος χρόνος, χώρος και υλικά μέσα (De Jong & 

Joolingen, 1998). Από τα παραπάνω προκύπτει το ερώτημα για τον τρόπο με τον 

οποίο οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβολής των νέων τεχνολογιών στην ανακαλυπτική 

ή διερευνητική μάθηση αποτελούν τα εργαλεία μέτρησης θερμοκρασίας και οξύτητας 

(Kim et al., 2010), τα λογισμικά προσομοίωσης σε συνθήκες εργαστηρίου (Katehult 
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et al., 2010; Kamarainen et al.,2013) και τα λογισμικά επεξεργασίας ιστορικών πηγών 

(Ασκιανάκη & Βιολέτη, 2011). 

Επόμενο σημείο το οποίο αφορά το μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με τη χρήση των ΤΠΕ αποτελεί η αυθεντική ή βιωματική μάθηση. Ως αυθεντική ή 

βιωματική ορίζεται εκείνη η προσέγγιση που ενθαρρύνει την εξερεύνηση, τη 

συζήτηση και την οικοδόμηση εννοιών με νόημα μέσα από διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων που σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο, με την καθημερινότητα και 

είναι οικεία για τους μαθητές (Donovan et al., 1999). Υπάρχουν εφαρμογές των ΤΠΕ 

που διευρύνουν το -μέχρι πρότινος περιορισμένο από το χώρο, το χρόνο και τα 

διαθέσιμα μέσα- πλαίσιο βιωματικών προσεγγίσεων. Τέτοιες είναι οι εφαρμογές 

προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών, οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας 

(Virtual Reality) και εικονικής περιήγησης σε μουσεία (Virtual Museums – VMs) 

(Ketelhut et al., 2010; Antonaci et al., 2013) και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Godfrey 

& Waddingham, 2013; Bogdanovic et al., 2012; Watson et al, 2011). Αξίζει επίσης να 

αναφερθούμε στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας τις οποίες συναντούμε 

σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablet, στις οθόνες των οποίων γίνεται 

εμπλουτισμός του περιβάλλοντος που καταγράφει η κάμερα και βιώνει ο μαθητής με 

πληροφορίες (Kamarainen et al., 2013). Τέλος, η αυθεντική μάθηση επιτυγχάνεται 

στις κοινότητες που σχηματίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά τη 

συζήτηση, την ανταλλαγή πληροφοριών, την εξοικείωση με τους σύγχρονους 

τρόπους επικοινωνίας και εργασίας και την επαφή με την παγκόσμια κοινότητα που 

δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο (Buchem & Hamelmann, 2010; Wu & Chung, 

2013). 

Στις σημερινές τάξεις μπορούμε να συναντήσουμε μαθητές με σημαντικές 

κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές διαφορές, ενώ μεγάλη ποικιλία παρατηρείται 

στα ενδιαφέροντά, στα μαθησιακά στυλ και κατά συνέπεια στις επιδόσεις και στη 

συμπεριφορά τους. Βιώνουμε δηλαδή την αποδόμηση του «μύθου της ομοιογένειας» 

που αναπαράχθηκε παλαιότερα, βασισμένος στη διάκριση των μαθητών σε τάξεις 

βάσει ηλικίας. Ως διαφοροποίηση της διδασκαλίας θα μπορούσε να οριστεί  η 

αλλαγή της μαθησιακής διαδικασίας, με πρακτικές που ανταποκρίνονται σε διαφορές 

οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών, τα 

ενδιαφέροντά και τα μαθησιακά τους στυλ (Tomlinson et al., 2003; Tomlinson, 
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2000). Χωρίς τη βοήθεια των ΤΠΕ θα ήταν αδύνατες οι πολυαισθητηριακές 

διδακτικές προσεγγίσεις (Papagiannakis et al., 2013), η οπτικοποίηση πληροφοριών 

(Wijekumar et al., 2013), η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών σε 

δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ρομπότ (Mubin et al., 2013), η ανταλλαγή 

πολιτισμικών προϊόντων και η αποδοχή της διαφορετικότητας εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος, που επιτυγχάνονται με λογισμικά επικοινωνίας και εφαρμογές 

γνωριμίας με στοιχεία άλλων πολιτισμών (Chen & Yang, 2014) αλλά και η 

αναβάθμιση του συμβουλευτικό, καθοδηγητικού και εμψυχωτικού ρόλου του 

εκπαιδευτικού σε ομαδικές δραστηριότητες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε 

ιστοσελίδες, σε ιστολόγια και σε πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (Pegrum et al., 2013). 

1.2.5. Η σύγχρονη μορφή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Η αμφισβήτηση των περιορισμών που έθεταν παλιότερα στη μαθησιακή διαδικασία ο 

σχολικός χώρος και χρόνος και η διεύρυνση των ορίων εντός των οποίων μαθαίνει ο 

μαθητής  θα μπορούσαν να περιγραφούν με τον όρο «διάχυτη μάθηση» (ubiquitous 

learning). Την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 

επικοινωνίας ακολούθησε η εμφάνιση του όρου «κινητή μάθηση» (mobile learning) 

για να περιγράψει την ένταξη κινητών συσκευών επικοινωνίας στη μαθησιακή 

διαδικασία, ενώ η εμφάνιση των αισθητήρων (sensor technology) εισήγαγε πλέον τον 

όρο «διάχυτα υπολογιστικά συστήματα» (ubiquitous computing) (Hwang et al. 

2008). Ο χαρακτήρας λοιπόν της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

διαμορφώνεται από το σύνολο των αντικειμένων και συσκευών που διαθέτουν 

υπολογιστικές λειτουργίες, συνδέονται μεταξύ τους με ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας 

και αλληλεπιδρούν σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο. Η ένταξη του διάχυτων 

υπολογιστικών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία έρχεται να αμφισβητήσει 

τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, τα όρια του σχολικού χώρου και χρόνου, την 

κυρίαρχη διάταξη της σχολικής αίθουσας και να συμβάλει με τρόπο καθοριστικό στο 

μετασχηματισμό της μαθησιακής διαδικασίας στην κατεύθυνση της συνεργατικής και 

διερευνητικής μάθησης, των αυθεντικών και βιωματικών προσεγγίσεων και στη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Cope & Kalantzis, 2008). Προκειμένου να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα διάχυτα υπολογιστικά συστήματα 

διαμορφώνουν το χαρακτήρα της σύγχρονης μορφής της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
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είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί μία σειρά παραδειγμάτων ένταξης τέτοιων 

εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

(smartphone) και τα tablet. Με δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο 

επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως αλληλεπίδραση, ενώ με τις μεγάλες σε επιφάνεια 

οθόνες επαφής και τους σύγχρονους επεξεργαστές που διαθέτουν υποστηρίζουν την 

αναπαραγωγή πολυμέσων, παιχνιδιών και άλλων εφαρμογών υψηλής ποιότητας, 

διαμορφώνοντας ένα οικείο περιβάλλον για τους μαθητές, δημιουργώντας 

προκλήσεις, ενεργοποιώντας τα κίνητρα για μάθηση και συμβάλλοντας ουσιαστικά 

σε αυτό που ανωτέρω ορίστηκε ως διάχυτη μάθηση (Sandberg, Maris & 

Hoogendoom, 2014; Riconscente, 2013). Ακόμη ένα προϊόν της τεχνολογίας που 

εντάσσεται στην ίδια κατηγορία είναι οι φορητές κονσόλες παιχνιδιών τύπου 

«Nintendo DS», με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη βελτίωση της συγκέντρωσης και 

της ενεργοποίησης των μαθητών, στην εφαρμογή τους στο μάθημα των μαθηματικών 

(O’ Rourke, Main & Ellis, 2013).  

Ευκαιρίες για ομαδικές δραστηριότητες των μαθητών προσφέρουν οι μεγάλες 

διαδραστικές επιφάνειες, όπως είναι τα διαδραστικά τραπέζια εργασίας (interactive 

tabletop). Πρόκειται για οριζόντιες επιφάνειες, με λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει 

την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων χρηστών, οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια και την ίδια στιγμή με τους συμμαθητές τους που 

βρίσκονται περιμετρικά του τραπεζιού. Η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή  

αξιοποιείται για τη συνεργασία των μαθητών στην προσπάθεια επίλυσης 

προβλημάτων (Jackson et al., 2013). Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 

οι διαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboard – IWB) (Harrison, 2013), που τα 

τελευταία χρόνια εντάσσονται σε όλο και περισσότερες ελληνικές τάξεις και τα 

διαδραστικά πατώματα (Papagiannakis et al., 2013). 

Στην κατεύθυνση της αυθεντικής – βιωματικής μάθησης συμβάλλουν οι εφαρμογές 

επαυξημένης πραγματικότητας. Στη βιβλιογραφία, με τον όρο επαυξημένη 

πραγματικότητα (augmented reality) συναντούμε εφαρμογές στις οποίες το φυσικό 

περιβάλλον που βιώνει ο άνθρωπος εμπλουτίζεται με πληροφορίες που παρέχουν οι 

νέες τεχνολογίες. Η διαδικασία αυτή συμβαίνει στις οθόνες έξυπνων κινητών 

τηλεφώνων ή tablet, όπου το περιβάλλον το οποίο καταγράφει η συσκευή με την 
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κάμερα της, την ίδια ώρα εμπλουτίζεται με πληροφορίες επί της οθόνης σχετικά με τα 

αντικείμενα τα οποία καταγράφει (Kamarainen et al., 2013). Μεγαλύτερο όμως 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας εκτός των 

περιορισμένων ορίων που θέτουν οι παραπάνω συσκευές. Συγκεκριμένα, με τη 

βοήθεια συσκευής προβολής (projector) και λογισμικών που υποστηρίζουν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές γίνεται εφικτός ο εμπλουτισμός του φυσικού 

περιβάλλοντος με πληροφορίες που προβάλλονται πάνω του. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί η φωτεινή απεικόνιση, μέσω συσκευής προβολής, 

της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα που έκλεινε όταν οι μαθητές, 

στεκάμενοι σε συγκεκριμένη θέση στο χώρο, άγγιζαν με τα χέρια τους το σημείο 

επαφής μία μπαταρίας και μίας λάμπας (Yoon, Elinich & Wang, 2012). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η περίπτωση των αισθητήρων κίνησης σώματος. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνολογικών προϊόντων που κυκλοφορούν στο 

εμπόριο είναι το «Kinect» και το «Nintendo Wii». Το «Kinect» είναι μία κονσόλα η 

οποία διαθέτει κάμερα, αισθητήρα βάθους, ηχείο και μικρόφωνο και αφού συνδεθεί 

σε μία άλλη κονσόλα παιχνιδιού και σε μία οθόνη πετυχαίνει πλήρη και τρισδιάστατη 

απεικόνιση της ανθρώπινης κίνησης. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

σχετικά με την ένταξή του «Kinect» στη μαθησιακή διαδικασία, η συγκεκριμένη 

εφαρμογή ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στην αφήγηση ιστοριών με 

κινήσεις και χειρονομίες που απεικονίζονται σε οθόνη (Kinzer et al., 2014) και 

βοηθάει άτομα με ειδικές ανάγκες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω τις 

εμπλοκής τους σε περιβάλλοντα προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων της 

καθημερινότητας (Lorenzo, Pomares & Lledó, 2013). Όσον αφορά το «Nintendo 

Wii», στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα τηλεχειριστήριο το οποίο αντιλαμβάνεται τις 

κινήσεις του σώματος και μεταφέρει στην κεντρική κονσόλα τις αντίστοιχες εντολές 

για την απεικόνιση της κίνησης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αξιοποιήθηκε με θετικά 

αποτελέσματα για την υποστήριξη υπερκινητικών μαθητών να ελέγξουν τη 

συμπεριφορά τους εν ώρα μαθήματος (Shih, Wang & Wang, 2014). 

Στην κατηγορία των εφαρμογών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη μορφή της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας αναμφίβολα συγκαταλέγονται τα ρομπότ. Το βασικό 

χαρακτηριστικό του ρομπότ, ως προϊόν της τεχνολογίας, είναι η φυσική του παρουσία 

στο χώρο, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ιδανικές συνθήκες αλληλεπίδρασης 
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με τους μαθητές. Το ρομπότ δηλαδή, εντάσσεται ως βοηθός του μαθητή, είτε ως 

εκπαιδευτικός, είτε ως συνομήλικος συμμαθητής, με τη διαφορά ότι δεν κουράζεται 

να επαναλαμβάνει εντολές. Από αυτά τα στοιχεία καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τα 

ρομπότ αξιοποιούνται συνήθως σε μαθήματα της γλώσσας ή της δεύτερης/ξένης 

γλώσσας. Ένα άλλο στοιχείο που τα καθιστά χρήσιμα για τις επικοινωνιακές 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε γλωσσικά  μαθήματα είναι ότι βοηθούν τους 

μαθητές να απελευθερωθούν από την ανασφάλεια και την ντροπή που συνήθως 

αισθάνονται όταν απευθύνονται σε ανθρώπους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή 

τους και να βελτιώσουν έτσι τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών αποτελούν το ρομπότ «i-Cat», το οποίο όπως 

φαίνεται και από το όνομά του έχει τη μορφή γάτας και αξιοποιήθηκε ως 

υποστηρικτικό μέσο των μαθητών για την εκμάθηση της γλώσσας αλλά και τα 

ρομπότ της «LEGO» με την επωνυμία «Mindstorm» τα οποία εντάσσονται 

αποτελεσματικά σε ομαδικές επικοινωνιακές δραστηριότητες εντολών για την 

πλοήγηση στο χώρο και την επίτευξη στόχων (Mubin et al., 2013). Τα ρομπότ 

συμβάλλουν επιπλέον σε δημιουργικές δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά τους 

μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Τέτοιες είναι η συναρμολόγησή τους, η επιλογή 

των κατάλληλων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών και ο προγραμματισμός τους ώστε 

να πετυχαίνουν τους στόχους τους οποίους θέτουν οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός 

(Karahoca, Karahoca & Uzunboylub, 2011). Τέλος, οι Chena et al (2013) προτείνουν 

δραστηριότητες εμπλοκής των ρομπότ με άλλες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως 

συσκευές προβολής και διαδραστικές επιφάνειες, με στόχο τη δημιουργία ενός 

εναλλακτικού εκπαιδευτικού χώρου για επικοινωνιακές δραστηριότητες εντολών, 

ερωτήσεων - απαντήσεων και ανατροφοδότησης μεταξύ των ρομπότ και των 

μαθητών για τον έλεγχο και τη βελτίωση των απαντήσεων των μαθητών. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) αποτελούν προϊόν της μετάβασης 

στην εποχή της τεχνολογίας «web 2.0», που χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα που 

παρέχει στο υποκείμενο να αλληλεπιδρά με άλλους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε 

ένα πλαίσιο όπου το προσωπικό προφίλ που δημιουργεί ο χρήστης συνδέεται με αυτά 

άλλων χρηστών, γίνεται εφικτή η δημοσίευση και η ανταλλαγή πληροφοριών, 

συνδέσμων, αρχείων και απόψεων και η από κοινού διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

εργασίας (Weinberger & Fischer, 2006; Stahl et al, 2006). Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδεθούν με ανθρώπους σε όλο τον 
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κόσμο και σε μαθητές ή φοιτητές να συνδεθούν με τους συμμαθητές τους ή με τους 

συναδέλφους τους. Επίσης, έχουν αλλάξει σημαντικά αρκετές πτυχές της 

καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, από τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιεί της αγορές του έως τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνει εκδηλώσεις, 

εργάζεται και προωθεί την εργασία του ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 

ότι πλέον, οι φορείς της εκπαίδευσης αποφασίζουν να εμπλέξουν ενεργά τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το «Facebook», το «Twitter» και το «Instagram», στα 

πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικότερα και της μαθησιακής 

διαδικασίας ειδικότερα (Lundy & Stephens, 2013). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

εφαρμογής της τεχνολογίας «web 2.0» στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συγκεκριμένα της εφαρμογής «wiki», αποτελούν δραστηριότητες που συνέβησαν σε 

γλωσσικά μαθήματα. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι συνεργατική γραφή κειμένου, ο 

σχολιασμός και η κριτική σε απόψεις συμμαθητών, οι γλωσσικοί αγώνες μεταξύ 

ομάδων μαθητών, η μετατροπή του ύφους ενός κειμένου. Όλα αυτά συνέβησαν σε 

ένα αυθεντικό και οικείο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των 

μαθητών, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο συντονιστή της διαδικασίας (Wong et al, 

2011; Woo et al, 2011; Li et al, 2012; Linda et al, 2013). 

1.2.6. Η ένταξη των ΤΠΕ στη Διδακτική της Ιστορίας 

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη διαχείριση της πληροφορίας, η 

ατομική και ομαδική εργασία για την επίλυση προβλημάτων και γενικά, η 

τοποθέτηση των μαθητών στον, πλούσιο σε πληροφορίες, νέο ψηφιακό κόσμο, 

αποτελούν τα σημεία όπου συναντιούνται οι στόχοι της ιστορικής εκπαίδευσης με 

τους στόχους της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γενικά, έχουν 

προταθεί τρεις δρόμοι για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδακτική της Ιστορίας. Ο 

πρώτος αφορά μια άκριτη ένταξή τους, στα πλαίσια μιας τεχνοκεντρικής 

προσέγγισης, ο δεύτερος αφορά την ένταξή τους σε ένα πλαίσιο κοινών στόχων για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τόσο την Ιστορία όσο και τις ΤΠΕ και ο 

τρίτος δρόμος, που πλέον είναι κυρίαρχος, δίνει προτεραιότητα στους στόχους της 

ιστορικής εκπαίδευσης και στη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, όπου αυτοί θα εξυπηρετούνται από την ένταξη των ΤΠΕ, οι οποίες 

θα λαμβάνουν χαρακτήρα υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, 
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για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδακτική της Ιστορίας, υπάρχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις που αφορούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, 

το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και τα μαθησιακά στυλ του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά, τις σχέσης που έχουν οι ΤΠΕ με την επιστήμη της Ιστορίας, αφού πολλές 

πλευρές αξιοποίησης των ΤΠΕ σχετίζονται με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου 

της ιστορίας, και τους στόχους που θέτει η σχολική ιστορία. (Τσίβας, 2009; Τσίβας, 

2011). 

Από τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αποφύγουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδασκαλία της ιστορίας, ως συμπλήρωμα, 

αλλά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναπτύξουν 

μαθητοκεντρικές διερευνητικές δραστηριότητες. Όταν απουσιάζουν οι ιδέες για 

αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας, «μια παρουσίαση στο 

Power Point δε θα λύσει το πρόβλημα». Όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού, 

αυτός θα πρέπει, να γνωρίζει όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής που σκοπεύει να 

αξιοποιήσει και τους τρόπους με τους οποίους αυτές θα ενισχύσουν τη μάθηση, να 

είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ο ίδιος της εφαρμογή, να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί την εφαρμογή στο περιβάλλον της τάξης, λαμβανομένων υπόψη των 

περιορισμών, των τεχνικών δυσκολιών και της παρουσίας των μαθητών και τέλος, να 

είναι σε θέση να βοηθήσει του μαθητές να χρησιμοποιούν οι ίδιοι, ανεξάρτητοι, την 

εφαρμογή, με χρήσιμο τρόπο για τη μάθησή τους (Haydn, 2011). 

Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση μιας σειράς καινοτόμων τεχνολογικών 

εφαρμογών που αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία της ιστορίας, στα πλαίσια ερευνών, 

και με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που ήδη έχουμε παρουσιάσει, θεωρούμε χρήσιμο 

να αναφερθούμε στα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τεχνολογίας 

που την καθιστούν χρήσιμη για την υποστήριξη των στόχων που θέτει η ιστορική 

εκπαίδευση. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η πολυμεσικότητα, οι δυνατότητες 

οπτικοποίησης της πληροφορίας, οι έννοιες του υπερκειμένου και του υπερμέσου, η 

ταχύτητα επεξεργασίας και η δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών, 

το διαδίκτυο και οι νέες δυνατότητες επικοινωνίας που αναπτύσσονται εντός των 

ψηφιακών κοινοτήτων. 

Σχετικά με την πολυμεσικότητα των ΤΠΕ, η εικόνα και ο ήχος  αποτελούν τα δύο 

κύρια στοιχεία των ΤΠΕ που υποστηρίζουν τη διαχείριση μεγάλης ποικιλίας και 
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διαφορετικού είδους ιστορικών πηγών. Οι ΤΠΕ, με αυτόν ακριβώς τον πολυμεσικό 

τους χαρακτήρα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός διερευνητικού περιβάλλοντος 

μάθησης, παρόμοιου με εκείνο στο οποίο εργάζεται ο ιστορικός, ενώ ταυτόχρονα 

καθιστούν το περιβάλλον εργασίας συναρπαστικό και οικείο για τους μαθητές. 

Επίσης, ο πολυμεσικός χαρακτήρας των ΤΠΕ αμφισβητεί την κυριαρχία της 

αφήγησης και του κειμένου, αφού οι σύγχρονες δυνατότητές τους ανοίγουν το δρόμο 

σε πολλαπλούς τρόπους οπτικοποίησης των ιστορικών πληροφοριών και δυναμικής, 

εξωτερικής αναπαράστασης των εννοιών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εικόνα, στην 

προκειμένη περίπτωση, δεν αποτελεί συμπλήρωμα της αφήγησης αλλά αντιθέτως, το 

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο εμπλουτίζεται με αφηγηματικά 

στοιχεία και πληροφορίες (Τσίβας, 2009). Σύμφωνα με την Κουνέλη (2006, σ. 513): 

«Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται  πλέον από το κείμενο, σε γραφιστικά πρότυπα – 

χάρτες, διαγράμματα ροής, εικονικές αναπαραστάσεις μουσείων, τρισδιάστατες χωρικές 

αναπαραστάσεις, films- προσδίδοντας στις οπτικές αναπαραστάσεις τη λειτουργία που 

είχαν μέχρι τώρα οι λέξεις: Να δημιουργούν και να “επικοινωνούν” πληροφορίες, 

έννοιες, ιδέες και μάλιστα με έναν τρόπο περισσότερο ρεαλιστικό.». 

Όσον αφορά την έννοια του υπερκειμένου, αναφέρεται στον πολυτροπικό 

χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κείμενο, όταν στοιχεία του συνδέονται με συνδέσμους 

(links), με στοιχεία από άλλα κείμενα ή πληροφορίες που σχετίζονται με το γνωστικό 

αντικείμενο της Ιστορίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αλλαγή 

παραδείγματος από τη μέχρι πρότινος γραμμική διευθέτηση και οργάνωση της 

πληροφορίας, σε μη γραμμική, διαφοροποιώντας έτσι, τον τρόπο προσέγγισης, στο 

πεδίο της ανάγνωσης της πληροφορίας και της διαμόρφωσης νοήματος, πράγμα 

αδύνατο να συμβεί στην έντυπη μορφή του σχολικού βιβλίου ή γενικά του 

εκπαιδευτικού υλικού. Στην ίδια λογική κινείται και η έννοια του υπερμέσου. Σε 

αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει η σύνδεση στοιχείων ενός πολυτροπικού κειμένου 

με άλλος κόμβους, αλλά η σύνδεση πολυμεσικών στοιχείων, όπως είναι η εικόνα και 

ο ήχος, μεταξύ τους, επίσης με τρόπο μη γραμμικό και ευέλικτο στην αξιοποίησή του 

από τους μαθητές. Τόσο το υπερκείμενο, όσο και το υπερμέσο, αμφισβητούν τον 

παραδοσιακό τρόπο μάθησης, με τη μετάδοση ενός συγκεκριμένου όγκου 

πληροφορίας που υπήρχε σε μορφή κειμένου και συμβαδίζουν με τις σύγχρονες, 

μαθητοκεντρικές και διερευνητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας, όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει πληροφορίες 
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από διαφορετικές πηγές, με βάση τα ενδιαφέροντα, τις κλήσεις και το ρυθμό μάθησής 

του, προκειμένου να οικοδομήσει την ιστορική γνώση (Τσίβας, 2009; Κουνέλη, 

2006). 

Το τρίτο χαρακτηριστικό των νέων τεχνολογικών που σχετίζεται με τους στόχους που 

θέτει η ιστορική εκπαίδευση είναι η αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων και η 

δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης σε πλούσιο ιστορικό υλικό. Η δυνατότητα 

αυτή, λειτουργεί υποστηρικτικά προς το βασικό στοιχείο της σύγχρονης διδακτικής 

μεθοδολογίας στην ιστορία, που είναι οι διερευνητικές δραστηριότητες. Το διαδίκτυο 

έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια δεξαμενή πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, που 

είναι προσβάσιμες από το ευρύ κοινό, χρήσιμο εργαλείο για μια διδασκαλία της 

ιστορίας προσανατολισμένη στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, στην 

πλουραλιστική προσέγγιση των γεγονότων και φαινομένων, στη διατύπωση και 

απάντηση ιστορικών ερωτημάτων. Παράλληλα, πρόκειται για μια διαδικασία που 

πραγματοποιείται σε σύντομο χρόνο, που διευρύνει τα όρια του χώρου, πέρα από το 

εργαστήριο του ιστορικού, στη σχολική αίθουσα και στο σπίτι του μαθητή και για την 

οποία δεν απαιτείται μεγάλο οικονομικό κόστος (Τσίβας, 2009). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ΤΠΕ που σχετίζεται με τους στόχους που θέτει η 

ιστορική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Τσίβα (2009), είναι η επικοινωνία των 

υποκειμένων εντός του ψηφιακού κόσμου. Η σύγχρονη εκδοχή της διαδικτυακής 

επικοινωνίας επιτρέπει τη δημοσίευση της ιστορικής εργασίας, την κοινοποίηση και 

το σχολιασμό της, τη συζήτηση μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου, συνεπώς και 

των μαθητών σε κοινότητες σχετικές με ιστορικά θέματα, καταργούν τους 

περιορισμούς που έθεταν τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης διευρύνουν τα όρια του σχολικού χρόνου και χώρου, αφού καθίσταται 

πλέον εφικτή η επικοινωνία των μαθητών με τους συμμαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς τους, εντός του περιβάλλοντος εφαρμογών που επιτρέπουν την από 

κοινού εργασία και διαμόρφωση του περιεχομένου μιας εργασίας. Η επικοινωνία 

όμως, δεν περιορίζεται στα πλαίσια μίας τάξης ή τάξεων ενός σχολείου, αλλά 

λαμβάνει ευρύτερα χαρακτηριστικά, αφού είναι δυνατό να υπάρξει τόσο μεταξύ 

τάξεων, μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές περιοχές μιας χώρας ή και του 

κόσμου, όσο και μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της επιστημονικής κοινότητας. 

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εκτίθενται και προσαρμόζονται 
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σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον επικοινωνίας, εμπλουτίζοντας το 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, η ενθάρρυνση του διαλόγου, που 

επιτυγχάνεται σε αυτό το περιβάλλον, συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου, απαραίτητο στοιχείο για τόσο για την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης, όσο και για την επίτευξη της ιστορικής 

συνείδησης.  

1.2.7. Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση 

Στης συνέχεια, παρουσιάζουμε μία σειρά από καινοτόμα παραδείγματα εφαρμογής 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η επιλογή των συγκεκριμένων εφαρμογών 

έγινε στη βάση των κριτηρίων που θέτει το θεωρητικό πλαίσιο της σύγχρονης μορφής 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της διάχυτης μάθησης, όπως παρουσιάστηκε 

προηγουμένως, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ που τις καθιστούν 

χρήσιμες για τη διδασκαλία της Ιστορίας και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην 

ιστορική εκπαίδευση. 

1.2.7.1. Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (PC Games) 

Ενδεχομένως, για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών, όχι μόνο 

να μην έχει περάσει από το μυαλό τους η ιδέα, αλλά ακόμα να την βλέπουν αρνητικά, 

ωστόσο, οι Godfrey & Waddingham (2013), όπως και άλλοι ερευνητές, προτείνουν 

την αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών προκειμένου να διδάξουν την Ιστορία και 

συγκεκριμένα την αρχαία αιγυπτιακή Ιστορία. Όπως φαίνεται παρακάτω, η πρόταση 

αυτή αποτελεί αναμφίβολα σημαντική καινοτομία για τη διδασκαλία του 

αντικειμένου. Συγκεκριμένα, η πρόταση τους αφορά στην αξιοποίηση ενός γνωστού 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού στρατηγικής, του «Pharaoh» το οποίο κυκλοφόρησε για 

αρκετά χρόνια σε διαδοχικές εκδόσεις και ήταν γνωστό στους μαθητές, οι οποίοι είναι 

εξοικειωμένοι με αυτές τις εφαρμογές. Όπως φαίνεται κι από τον τίτλο του παιχνιδιού 

έχει να κάνει με τη διδασκαλία της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας και πολιτισμού.  

Οι μαθητές, σε ζευγάρια, κάθονται μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

τρέχουν την εφαρμογή. Το παιχνίδι αρχίζει και οι μαθητές βρίσκονται στη θέση του 

Φαραώ, του ηγέτη δηλαδή του πολιτισμού. Το παιχνίδι, όπως όλα τα γνωστά 

παιχνίδια στρατηγικής κατευθύνει τους παίκτες με αρχικές οδηγίες και ηχητικά 

μηνύματα στην αρχή και κατά τη διάρκεια. Οι μαθητές δίνουν εντολές στους 
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υπηκόους και τους δούλους να προβούν σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 

τις οικονομικές δομές, όπως είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η εξόρυξη 

μεταλλευμάτων, η γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας που μετριέται σε πόντους και 

οι οποίοι, όσο περισσότεροι είναι, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες προσφέρουν στο 

χρήστη, όπως η οργάνωση στρατού και το χτίσιμο μεγαλύτερων μνημείων (π.χ. 

Πυραμίδες). 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στρατηγικής όπως αυτό που παρουσιάζεται αποτελούν 

εμπορεύσιμα προϊόντα. Είναι φτιαγμένα δηλαδή έτσι ώστε να αρέσουν στα παιδιά, να 

εγείρουν τη φαντασία τους, με σκοπό να έχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα για 

την εταιρία που τα φτιάχνει και τα πουλάει. Επομένως, οι εφαρμογές προσφέρουν 

μεγάλη ευχαρίστηση στους μαθητές κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την 

αποτελεσματική διδασκαλία. Δεύτερον, αυτού του είδους οι εφαρμογές αναγκάζουν 

τους μαθητές να σκέφτονται για την ιστορία ενώ παράλληλα επιστρατεύεται όλη η 

συγκέντρωση, προσοχή και ενέργειά τους προκειμένου να πετύχουν τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα στο παιχνίδι τους, να νικήσουν, να μαζέψουν τους πιο πολλούς 

πόντους. Το παιχνίδι με τα εμπόδια που βάζει, τις αποστολές που θέτει οδηγεί τους 

μαθητές να αναζητούν και να συγκρατούν πληροφορίες χρήσιμες για την πορεία του 

αλλά και τη διδασκαλία της ιστορίας. Κατά κάποιο τρόπο, οι μαθητές γίνονται από 

υπεύθυνοι της επιτυχίας στο παιχνιδιού τους, υπεύθυνοι της μάθησής τους. 

Στην έρευνα που διεξήγαγαν το (2013), οι Godfrey & Waddingham, με θέμα τη 

διερεύνηση του ρόλου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στρατηγικής στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας, στην επέκταση της γνώσης και 

κατανόησης και στην αφομοίωση της νέας γνώσης από μαθητές Τετάρτης Δημοτικού, 

συμμετείχαν οι μαθητές δύο τάξεων της Δ’ Δημοτικού και οι εκπαιδευτικοί τους. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρήθηκε αύξηση του 

ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης για το μάθημα της Ιστορίας, στην τάξη που 

αξιοποίησε την εφαρμογή σε σύγκριση με την τάξη που εφαρμόστηκε συμβατική 

μέθοδος διδασκαλίας. Παρατηρήθηκε επίσης, βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης για 

την Ιστορία και εμπλουτισμός του λεξιλογίου, όπως και υψηλά επίπεδα συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ. Παρά το 

γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε σημαντική επέκταση της γνώσης και της κατανόησης, 

ούτε και αφομοίωσης της νέας γνώσης, στο ψηφιακό περιβάλλον, οι μαθητές 
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ενεπλάκησαν πιο ενεργά στη μάθηση, απ’ ό, τι στην παραδοσιακή διδασκαλία. Αυτό 

άλλωστε φαίνεται από τη φράση ενός μαθητή, σύμφωνα με τον οποίο, στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου μαθησιακού περιβάλλοντος, «μπορείς να είσαι ο εαυτός σου στο 

παρελθόν, να δεις τι γίνεται και να δράσεις».  Οι αποφάσεις λοιπόν, γίνονται υπόθεση 

των μαθητών, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο γίνονται κομμάτι της ιστορίας, 

διαμορφωτές της, μέσω ενός παιχνιδιού που τους βάζει στη θέση των πραγματικών 

συντελεστών των ιστορικών γεγονότων. 

Αντίστοιχη είναι και η έρευνα των Watson, Mong & Harris (2011), οι οποίοι σε 

έρευνα που διεξήγαγαν σε ένα αμερικανικό λύκειο, αξιοποίησαν το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι «Making History», η θεματολογία του οποίου αφορά τα γεγονότα του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής, όπου οι μαθητές, με 

την υποστήριξη του εκπαιδευτικού επιλέγου στρατόπεδο, στρατηγικές μάχης, 

συλλέγουν εφόδια με στόχο να κερδίσουν τον πόλεμο. Οι επιλογές και πάλι, όπως και 

στην προηγούμενη περίπτωση, είναι αυτές που καθορίζουν την τελική έκβαση της 

ιστορίας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Watson, Mong & Harris 

(2011) βρήκαν ότι με την αξιοποίηση της εφαρμογής αυξήθηκε το ενδιαφέρον το 

μαθητών, ο εκπαιδευτικός λειτούργησε ως υποστηρικτής της διαδικασίας, δίνοντας 

χώρο στους μαθητές να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές 

και απόψεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές κατάφεραν να διατυπώσουν 

υποθέσεις για την έκβαση των γεγονότων, ανάλογα με τις διαφορετικές επιλογές που 

μπορούσαν να κάνουν, ενώ παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των 

μαθητών. 

1.2.7.2. Συστήματα εντοπισμού θέσης και πλοήγησης (Global Positioning 

System - GPS) και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων με χάρτες (Archives + Geographic 

Information System -  ArcGIS) 

Ο συνδυασμός των συστημάτων εντοπισμού θέσης και πλοήγησης (GPS) με τις 

διαδικτυακές βάσεις δεδομένων με χάρτες (ArcGIS), αποδείχτηκε μία καινοτόμος 

προσπάθεια για τη διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας και τη διαθεματικής της 

σύνδεσης με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η γεωγραφία (Lambrinos & Asiklari, 

2014). Σε project που υλοποιήθηκε σε χωριό της Ελλάδας, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν 

κάποια σημεία του χωριού τα οποία συνδέονταν με την τοπική ιστορία. Στη συνέχεια, 

όρισαν συγκεκριμένα σημεία στη διαδρομή μεταξύ αυτών των σημείων, ώστε να 
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είναι εύκολο να εντοπιστούν ακριβείς συντεταγμένες μίας συγκεκριμένης πορείας 

από το ένα σημείο στο άλλο. Έπειτα, οι μαθητές κατέβασαν από την παραπάνω βάση 

δεδομένων ένα χάρτη της περιοχής τους, τοποθέτησαν τα ενδιαφερόμενα σημεία 

πάνω του και στη συνέχεια, με τις συντεταγμένες που παρείχε το GPS, για κάθε ένα 

σημείο που είχαν επιλέξει οι εκπαιδευτικοί, έγινε ταυτοποίηση της ορθότητας του. 

Τέλος, δημιούργησαν έναν νέο χάρτη τοπικής Ιστορίας. Στο νέο χάρτη υπήρχαν τα 

καινούργια σημεία με τις συντεταγμένες τους και το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο στη βάση δεδομένων ΑrcGIS, με δυνατότητα παραπομπής, μέσω 

υπερσυνδέσμου, σε φωτογραφίες και πληροφορίες για την ιστορία του κάθε σημείου.  

Στην έρευνα των Lambrinos & Asiklari (2014) συμμετείχαν οι μαθητές της Ε’ και της 

Στ’ Τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου από τη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους, η εμπλοκή των τεχνολογικών εφαρμογών της 

γεωγραφίας προσδίδει μία νέα ποιότητα στη διδασκαλία της ιστορίας και 

συγκεκριμένα της Τοπικής Ιστορίας. Το γεγονός ότι οι μαθητές κλήθηκαν να 

εντοπίσουν τα σημεία που επέλεξαν οι δάσκαλοί τους στο χάρτη, στη συνέχεια να 

ελέγξουν την πορεία τους στο χωριό, την ορθότητά τους με τη βοήθεια του GPS και 

τέλος, να ανακαλύψουν την ιστορία τους, κατέστησε τη διδασκαλία της τοπικής 

ιστορίας μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι η 

πλατφόρμα διαδικτυακών χαρτών έδωσε τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέου χάρτη. 

Στην περίπτωση που μελετούμε, οι μαθητές έφτιαξαν έναν δικό τους χάρτη τοπικής 

ιστορίας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών αλλά και των πληροφοριών από 

ηλικιωμένους κατοίκους και το λαογραφικό μουσείο του χωριού τους. Προέκυψε 

δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, ένα συλλογικό δημιούργημα της τοπικής κοινωνίας του 

χωριού, με τους μαθητές σε ρόλο καθοδηγητή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το 

χωριό, την ιστορία του, την ικανοποίηση των μαθητών αλλά όπως θα δούμε 

παρακάτω και για την τουριστική του αξιοποίηση. Έτσι, με τη δυνατότητα ανάρτησης 

της δουλειάς τους στο διαδίκτυο, οι μαθητές, άνοιξαν τις πόρτες του χωριού τους σε 

πιθανούς επισκέπτες, τροφοδοτώντας τους με πληροφορίες τόσο γεωγραφικού 

χαρακτήρα, όσο και ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Με τη δημοσίευση 

της δουλειάς τους διέδωσαν την ιδέα και σε άλλα σχολεία, τάξεις, εκπαιδευτικούς 

τόσο από την επαρχία, όσο και από τα αστικά κέντρα, για ανάλογες δράσεις, με 

δεδομένο το ενδιαφέρον που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο 

σχετικά με την ανάδειξη και διδασκαλία της τοπικής ιστορίας. Τέλος, αξίζει να 
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σημειωθεί ότι παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά την 

οικοδόμηση της νέας γνώσης σχετικά με την ιστορίας της περιοχής τους. 

1.2.7.3. Εικονικά Μουσεία (Virtual Museums - VMs) 

Από τον κατάλογο των καινοτόμων παραδειγμάτων αξιοποίησης της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία της Ιστορίας, αλλά και του Πολιτισμού, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα 

Εικονικά Μουσεία (Virtual Museums ή VMs). Πρόκειται για ψηφιακές εφαρμογές, 

ανοιχτές στην κοινωνία, που συντηρούν, ερευνούν, κοινοποιούν και εκθέτουν με 

ψηφιακό τρόπο, την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας (Antonaci, Ott & 

Pozzi, 2013). Παραδείγματα Εικονικών Μουσείων αποτελούν, α) το «Cenobium», το 

οποίο αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή για τη μελέτη εικόνων και τρισδιάστατων 

μοντέλων κτιρίων, παρέχοντας μάλιστα τη δυνατότητα λεπτομερούς παρατήρησης 

των ιστορικών μνημείων, αλλά και σύγκρισης των χαρακτηριστικών γνωστών 

ιστορικών κτιρίων και β) το «The Ancient Agora of Athens», που δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να έρθει σε επαφή με τα κτίσματα της αρχαίας Αθήνας τα οποία 

αναπτύσσονται και παρουσιάζονται τρισδιάστατα, με όλες τους τις λεπτομέρειες, 

στην αρχική τους μορφή, αλλά και με την καθημερινότητα των αρχαίων Αθηναίων. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περισσότερο καινοτόμο είναι το παράδειγμα του 

«Etruscanning». Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα που ανακατασκευάζει 

ψηφιακά, μπροστά στα μάτια του μαθητή ένα διάσημο ετρουσκικό ταφικό μνημείο. 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει αφήγηση, τρισδιάστατη απεικόνιση αγγείων στην 

αρχική τους μορφή και στη σημερινή τους κατάσταση. Η πιο ενδιαφέρουσα όμως 

δυνατότητα είναι αυτή της εικονικής περιήγησης στον τάφο, με τη βοήθεια 

αισθητήρων που βρίσκονται πάνω σε έναν σχεδιασμένο χάρτη στο δάπεδο του 

μουσείου. Ανάλογα με το σημείο στο οποίο πατάει ο μαθητής (φυσική διεπαφή), 

βλέπει το αντίστοιχο σημείο του τάφου, να αναπτύσσεται τρισδιάστατα μπροστά στα 

μάτια του σα να βρίσκεται πραγματικά εκεί μέσα. 

Αν παλαιότερα, η επαφή των μαθητών με την πολιτισμική κληρονομιά , είτε του 

τόπου τους, είτε την παγκόσμια, εξαρτιόταν αποκλειστικά από την επίσκεψη, με 

φυσική παρουσία, σε κάποιο μουσείο, στην περίπτωση που δε θέλαμε να 

περιορίσουμε τη διδασκαλία αυτής της θεματικής στις εικόνες του βιβλίου, σήμερα, 

εφαρμογές, όπως αυτή που παρουσιάζεται, ανοίγουν, όχι μόνο την τοπική ή εγχώρια, 
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αλλά την παγκόσμια κληρονομιά, στην κοινωνία και τα σχολεία. Τα Εικονικά 

Μουσεία, προσφέρουν τη δυνατότητα περιήγησης στον τόπο και τον χρόνο, αφού 

φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού, από 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά και προσφέρουν τρισδιάστατη 

περιήγηση στο παρελθόν, μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή. Σύμφωνα με 

τους Antonaci, Ott & Pozzi (2013), εκτός των παραπάνω δυνατοτήτων, τα Εικονικά 

Μουσεία αποτελούν σημαντική καινοτομία διότι από την ίδια τους την ψηφιακή 

φύση, προσεγγίζουν στενά μερικές από τις βασικές ικανότητες που σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (21st Century 

Skills). Πρόκειται για τον τεχνολογικό γραμματισμό (ICT Literacy), τις κοινωνικές 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και τις πολιτισμικές δεξιότητες (Social & 

Cultural Skills). 

1.2.7.4. Οθόνες πολλαπλής αφής (Multi - Touch Screen) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Ardito et al. (2013) σχετικά με την αξιοποίηση 

της οθόνης πολλαπλής αφής, για την ανάπτυξης μιας εφαρμογής προσομοίωσης ενός 

ιστορικού πάζλ. Στόχος του χρήστη είναι  να συμπληρώσει ένα πάζλ που απεικονίζει 

μία τοποθεσία της αρχαίας Ρώμης. Το εννέα κομμάτια του πάζλ καλύπτονται 

αντίστοιχα, από εννέα πλακίδια, επί των οποίων ήταν γραμμένες, ανολοκλήρωτες, 

προτάσεις που αφορούσαν την ιστορία της τοποθεσίας και των μνημείων της. Οι 

συνέχειες των προτάσεων αναγράφονται σε πλακίδια γύρω από το πάζλ, τα οποία 

πρέπει να τα συνδέσει ο μαθητής με αυτά του πάζλ, αγγίζοντας τα στην οθόνη και 

σέρνοντάς τα επάνω στο επιλεγμένο κομμάτι του πάζλ. Αν οι επιλογές είναι σωστές, 

αποκαλύπτεται σταδιακά, κομμάτι – κομμάτι, η εικόνα. Στο τέλος παιχνιδιού 

εμφανίζονται η εικόνα ενός πάπυρου με τις ολοκληρωμένες προτάσεις, άλλες 

φωτογραφίες της τοποθεσίας, ένα σύντομο βίντεο με την τρισδιάστατη 

αναπαράστασή της και ήχους, από δραστηριότητες που εκτελούνταν από τους 

ανθρώπους, όταν ο πολιτισμός ήταν ζωντανός. 

Στην έρευνα των Ardito et al. (2013) συμμετείχαν 107 μαθητές, ηλικίας 9 έως 10 

ετών, από ένα Δημοτικό Σχολείου της πόλης Bari, της Ιταλίας. Στα αποτελέσματα της 

έρευνας καταγράφηκε η αφομοίωση της νέας γνώσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

η ενεργή και αυθόρμητη δράση των μαθητών μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, 

με στόχο την ολοκλήρωση του πάζλ, έντονο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση για τη 



 

37 
 

μάθηση. Στα αρνητικά αποτελέσματα συγκαταλέγονται το γεγονός ότι ορισμένοι 

μαθητές λειτούργησαν κυριαρχικά έναντι κάποιων άλλων, ενώ παρατηρήθηκαν 

δυσκολίες με τη χρησιμοποίηση της οθόνης πολλαπλής αφής. 

1.2.7.5. Εφαρμογές επικοινωνίας και συνεργατικής συγγραφής 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε την περίπτωση μιας έρευνας που αφορούσε τις 

δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας, για την επίτευξη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στην Ιστορία, που προσφέρουν οι τεχνολογικές εφαρμογές 

επικοινωνίας και συνεργατικής συγγραφής και η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ της 

Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας (Christiansen et al., 2013). Συγκεκριμένα, 

τέσσερις καθηγητές των Κοινωνικών Επιστημών, με κατεύθυνση την Ιστορία και οι 

70 μαθητές τους, της Ε΄ και της Στ’ Τάξης, συνεργάστηκαν, από τον Νοέμβριο του 

2011 έως τον Δεκέμβριο του 2012, χρησιμοποιώντας ποικιλία ψηφιακών μέσων και 

αξιοποιώντας διάφορες παιδαγωγικές τακτικές, σε μια προσπάθεια καλλιέργειας της 

ιστορικής συνείδησης στη βάση της αλληλοκατανόησης και της κοινής ιστορικής 

πορείας των τριών σκανδιναβικών χωρών. Αξιοσημείωτο είναι πως οι συμμετέχοντες, 

τόσο οι μαθητές και διδάσκοντες, όσο οι ερευνητές, όφειλαν να χρησιμοποιούν τη 

μητρική τους γλώσσα. Με δεδομένη τη συγγένεια των γλωσσών, σε φωνητικό και 

γραμματικό επίπεδο, και τις κοινές ιστορικές εμπειρίες, επιχειρήθηκε μια εμβάθυνση 

στην επικοινωνία. 

Η έρευνα - μελέτη περίπτωσης είχε δύο βασικές προσεγγίσεις: Πρώτον, οι ερευνητές 

συνέλεξαν, μελέτησαν και ανέλυσαν εμπειρικό υλικό, το οποίο προέκυψε από την 

παραγωγή βίντεο, κειμένων και φωτογραφιών των μαθητών, που παρουσιάστηκαν σε 

ένα κοινό ιστολόγιο (blog) και από την καταγεγραμμένη επικοινωνία των δασκάλων 

και των μαθητών. Δεύτερον, υπήρξε παρατήρηση και βιντεοσκόπηση εντός των 

αιθουσών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, καθώς και συνεντεύξεις με 

δασκάλους και μαθητές, για την άποψή τους σχετικά με την έκβαση του 

εγχειρήματος. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν δύο διδακτικά μοντέλα που 

σχετίζονται άμεσα με τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Στο πρώτο, το «ασύγχρονο μοντέλο» 

οι δάσκαλοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους για το συντονισμό της εργασίας, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και της υπηρεσίας συνεργατικής επεξεργασίας 

κειμένου που προσφέρει η Google, το Docs, προκειμένου να κινητοποιήσουν τους 

μαθητές τους για την παραγωγή τριών βίντεο, ένα για κάθε χώρα, για τα οποία  
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χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές κάμερες για τη συλλογή του υλικού και τα λογισμικά 

Microsoft Movie Maker και iMovie για την παραγωγή των ταινιών. Επίσης, ιστορικές 

πληροφορίες αντλήθηκαν από τη Wikipedia, ενώ έγιναν ηχογραφήσεις μέσω της 

εφαρμογής Audacity. Το υλικό που παρήχθη αναρτήθηκε σε κοινό ιστότοπο, στον 

οποίο είχαν πρόσβαση όλοι οι μαθητές. Η πρώτη ταινία είχε ως στόχο την γνωριμία, 

η δεύτερη παρουσίαζε το σχολείο, την πόλη και τη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ανά χώρα, και η τρίτη αφορούσε απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που έθεσαν οι μαθητές των άλλων δύο χωρών για την τοπική ιστορία, τα 

ιστορικά πρόσωπα, τα κτήρια και τα γεγονότα κάθε μίας από τις τρεις περιοχές. Οι 

απαντήσεις αυτές δεν ήταν προφορικές, αλλά στηρίζονταν στην παραγωγή 

ολιγόλεπτων ταινιών με συνδυασμό αφήγησης και οπτικού υλικού.  

Η ανατροφοδότηση, μετά την εφαρμογή του «ασύγχρονου μοντέλου», έδειξε πως 

υπήρχε η βούληση των μαθητών για ζωντανή συνομιλία και συνεργασία. Στο δεύτερο 

λοιπόν, «μοντέλο συγχρονίας», που αφορά την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Adobe Connect και αξιοποιήθηκαν γραπτές και 

φωνητικές συνομιλίες και βίντεο. Επίσης έγιναν παρουσιάσεις σε Office Power Point. 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι συνθήκες ζωής των παιδιών του 20
ου

 αιώνα στις 

τρεις χώρες. Επίσης, επιχειρήθηκε η σύνδεση ιστορικών γεγονότων μείζονος 

σημασίας, με τις καθημερινές συνθήκες της ζωής κατά τον 20ο αιώνα, με 

επικέντρωση στη σχολική ζωή.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές, επιτεύχθηκαν παιδαγωγικοί στόχοι που αφορούσαν τη 

συνεργατική μάθηση, στόχοι εξοικείωσης με την τεχνολογία και στόχοι που 

αφορούσαν τον εντοπισμό κοινών στοιχείων στην ιστορία και των πολιτισμό των 

τριών λαών. Ωστόσο, η παρουσίαση του ιστορικού υλικού έγινε με επιφανειακό 

τρόπο και δεν δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα στη συλλογή ιστορικών πληροφοριών. Η 

εφαρμογή του «μοντέλου συγχρονίας» έδειξε πως πέρα από τα τεχνικά προβλήματα 

της απευθείας επικοινωνίας και τα ζητήματα οργάνωσης υλικού, υπήρξε δυσκολία 

και στην οργάνωση της συζήτησης, λόγω έλλειψης ανάλογης εμπειρίας εκ μέρους 

των παιδιών και ελλιπούς καθοδήγησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 

1.2.7.6. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) 
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Σύμφωνα με τους Kysela & Štorková (2015), με τις δυνατότητες των σύγχρονων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών,  tablet και κινητών τηλεφώνων, το εκπαιδευτικό υλικό 

όχι μόνο μπορεί να παρουσιαστεί, αλλά με τη βοήθεια της επαυξημένης 

πραγματικότητας και του ανάλογου εξοπλισμού, οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν 

ενεργά στις δραστηριότητες. Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει μεγάλες 

δυνατότητες ως μέσω εστίασης του ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένα στοιχεία του 

εκπαιδευτικού υλικού ή επαναφέροντας στη ζωή στοιχεία του παρελθόντος. Μέχρι 

στιγμής, το ενδιαφέρον της έρευνας για τις εφαρμογές της επαυξημένης 

πραγματικότητας στην εκπαίδευση μονοπωλούσαν οι θετικές επιστήμες, ωστόσο οι 

ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες τόσο για την ιστορική εκπαίδευση, όσο 

και για την τουριστική ξενάγηση σε ιστορικούς χώρους.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία εφαρμογή που εγκαθίσταται σε μια φορητή 

συσκευή, είτε είναι έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone), είτε tablet, η οποία 

εντοπίζει την τοποθεσία και την κατεύθυνση του χρήστη και εμπλουτίζει την εικόνα 

που καταγράφει η κάμερα της συσκευής, με γραπτές πληροφορίες, όπως ονόματα 

κτιρίων, ιστορικό περιεχόμενο, υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες, με ήχο, 

όπως ηχητικά ντοκουμέντα του παρελθόντος και οδηγίες, με βίντεο, με φωτογραφίες 

αρχείου και το σημαντικότερο, με τρισδιάστατες απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο, 

όπως κτίρια, τοιχογραφίες και αγάλματα που πλέον δεν υπάρχουν, δίνοντας στο 

χρήστη την ευκαιρία να συγκρίνει τη σημερινή εικόνα με αυτή του παρελθόντος. Η 

εφαρμογή αυτή λειτουργεί επίσης ως πλοηγός, αφού κατευθύνει το χρήστη σε σημεία 

όπου υπάρχουν πληροφορίες, καθιστώντας τον με αυτόν τον τρόπο «εξερευνητή» της 

περιοχής στην οποία κινείται. Μάλιστα, υπάρχουν ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους 

επισκέπτες να φτιάξουν τη δική τους εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας και 

δημιουργήσουν το δικό τους υλικό περιήγησης στο χώρο, τροφοδοτώντας την με 

εικόνες, ήχο, βίντεο και πληροφορίες. 

Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας δίνει μια νέα διάσταση στην ιστορική 

εκπαίδευση και κυρίως στη διδασκαλία της τοπικής ιστορικής, προσφέροντας 

πολλαπλών ειδών πληροφορίες, σε σύντομο χρόνο, αποθηκευμένες στη φορητή 

συσκευή. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει τους μαθητές να οικοδομήσουν την ιστορική 

γνώση οργανώνοντας οι ίδιοι, συνεργατικά, το ιστορικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα 

από μια διαδικασία αναζήτησης, επιλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των 
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ιστορικών πηγών. Το γεγονός ότι ο καθένας θα μπορεί να αναζητήσει και να 

εντοπίσει το διαδίκτυο την εφαρμογή τους και γιατί όχι, να τη χρησιμοποιήσει σε 

τουριστική του περιήγηση, δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στους μαθητές, ώστε να 

πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστική είναι η φράση που 

χρησιμοποιούν οι Kysela & Štorková (2015) σύμφωνα με την οποία, «Η Ιστορία είναι 

κάτι που γίνεται, όχι κάτι που καταναλώνεται…». 
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1.3. Ενσώματη Γνώση και ΤΠΕ 

 

1.3.1. Ο ρόλος του σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και 

ανάπτυξης. 

Η τελευταία τριακονταετία αποτελεί μία περίοδο αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος 

σχετικά με το ζήτημα της κινητικής ανάπτυξης γενικά, της σωματοποίησης και της 

ενσώματης προοπτικής ειδικότερα. Στο σημείο αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο 

του Μάριου Α. Πουρκού (2015), στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Η 

απούσα παρουσία του σώματος και του βιώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης 

μάθησης και ανάπτυξης», όπου μετά από την παράθεση των σύγχρονων προσεγγίσεων 

του σώματος / σωματοποίησης γίνεται παρουσίαση του ρόλου του σώματος και του 

βιώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 

οικολογικής ψυχολογίας. 

1.3.1.1. Γενική προσέγγιση του σώματος/σωματοποίησης 

Σύμφωνα με τον Πουρκό, το ενδιαφέρον για την κινητή ανάπτυξη αναζωπυρώθηκε, 

πρώτον, χάρη στο έργο του Ρώσου φυσιολόγου Nikoai Aleksandrovich Bernstein 

(1896-1966), ο οποίος ήταν από τους πρώτους ερευνητές που αντιτάχθηκε στις 

θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες, η ωρίμανση του νευρικού συστήματος ήταν ο 

αποκλειστικός παράγοντας διαμόρφωσης της κινητής συμπεριφοράς καταδεικνύοντας 

την πληθώρα των βαθμών ελευθερίας που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

κινητικής συμπεριφοράς. Ένας δεύτερος λόγος, σύμφωνα με τον ερευνητή, είναι η 

προσέγγιση που είναι γνωστή ως οικολογική ψυχολογία. Στόχος της μάθησης και 

της ανάπτυξης, στο έργο των Eleanor Gibson και James Gibson, είναι η προοδευτική 

ανακάλυψη από τους μαθητές των προσφερόμενων δυνατοτήτων του 

περιβάλλοντός τους, μέσω της κίνησης και της δράσης.  

Η συμβολή της οικολογικής ψυχολογίας στη σύγχρονη έρευνα της κινητικής 

ανάπτυξης έχει πολλαπλό χαρακτήρα. Αρχικά, με την άποψη ότι η αντίληψη και η 

δράση όχι μόνο συνδέονται άρρηκτα με τη μάθηση και την ανάπτυξη αλλά είναι και 

διαδικασίες αλληλοτροφοδοτούμενες. Δηλαδή, η αντίληψη είναι καθοριστική για την 

κίνηση και η κίνηση με τη σειρά της τροφοδοτεί  την αντίληψη με πληροφορίες. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πουρκός, ότι «μπορούμε ακόμη να δούμε την κίνηση ως 

μια μορφή της αντίληψης, έναν τρόπο γνώσης του κόσμου καθώς κινούμαστε μέσα σε 
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αυτόν.». Επιπλέον, η οικολογική ψυχολογία συνέβαλε στην έρευνα της κινητικής 

ανάπτυξης αναδεικνύοντας τον πολυτροπικό χαρακτήρα της διαδικασίας της 

αντίληψης, ως άρρηκτα συνδεδεμένης με τη δράση. Η τρίτη βασική συμβολή της 

οικολογικής ψυχολογίας αφορά στο γεγονός ότι όσο μεταβάλλονται οι κινητικές 

ικανότητες, τόσο εξελίσσεται η διερευνητική συμπεριφορά του υποκειμένου, από την 

οποία προκύπτουν με τη σειρά τους νέες κινητικές δεξιότητες. 

Η βάση της έρευνας στην οικολογική προσέγγιση των Gibson δεν είναι ούτε τα 

περιβαλλοντικά στοιχεία ούτε τα υποκείμενα από μόνο τους, αλλά ο τρόπος 

αλληλεπίδρασής μεταξύ τους. Η έννοια λοιπόν της προσφερόμενης δυνατότητας 

(affordance), που αναφέρθηκε παραπάνω, καθίσταται θεμελιώδης για την περιγραφή 

αυτής της αλληλεπίδρασης. Με τον τρόπο αυτό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος συνδέονται με τις δυνατότητες των υποκειμένων για συγκεκριμένη 

συμπεριφορά εντός του πλαισίου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ερευνητή, «η 

αντίληψη μιας νέας πληροφορίας από ένα υποκείμενο δεν κατασκευάζεται ούτε από τη 

μνήμη του ούτε από τη φαντασία και τους ασυνείδητους συμπερασμούς του, αλλά είναι 

αποτέλεσμα μιας δικής του δημιουργικής πράξης εντοπισμού, διάκρισης και 

ανακάλυψης.». 

Μάλιστα, ο Πουρκός προχωράει σε μία αντιπαράθεση της οικολογικής προσέγγισης 

με άλλες ψυχολογικές προσεγγίσεις, προκειμένου να αναδείξει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της και το βαθμό συμβολής της στην σύγχρονη έρευνα για την 

κινητική ανάπτυξη στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης. Ενώ 

λοιπόν, σε άλλες ψυχολογικές προσεγγίσεις, οι νοητικές αναπαραστάσεις, ως 

εσωτερικός μηχανισμός επεξεργασίας των πληροφοριών, οι οποίες φιλτράρονται από 

τους περιορισμούς των αισθήσεων, αποτελούν τη βάση της γνώσης, στην οικολογική 

προσέγγιση, η γνώση είναι καθαρά μια διαδικασία αντιληπτική. Στην οικολογική 

προσέγγιση γίνεται μία εναλλακτική χρήση της έννοιας της αναπαράστασης, η οποία 

λειτουργεί εξωτερικά, ως αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο δρα το 

υποκείμενο και παίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και 

ανάπτυξης αφού συμβάλλει στη διαφοροποίηση και διεύρυνση της αντίληψης. 

1.3.1.2. Η έννοια του σώματος και το επιστημονικό παράδειγμα της ενσώματης 

γνώσης 
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Προτού περάσει στο επιστημονικό παράδειγμα της ενσώματης γνώσης, ο Πουρκός 

επιλέγει να παρουσιάσει την έννοια του σώματος, όπως αυτή ορίζεται στη 

φαινομενολογία, αρχικά του Husserl και έπειτα του Merleau  - Ponty. Συγκεκριμένα 

λοιπόν, ο Husserl υποστήριζε ότι υπάρχουν δύο τρόπο προσέγγισης της έννοιας του 

σώματος. Πρώτον, μπορούμε να το προσεγγίσουμε ως ένα στερεό αντικείμενο με 

όγκο το οποίο ονόμασε «Körper» και το οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο 

περιγραφής βασισμένης στη μορφή, το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα. Από την 

άλλη όμως, υπάρχουν οι αισθήσεις και ιδιαίτερα η αφή, οι οποίες προσδίδουν στην 

έννοια του σώματος το χαρακτήρα του ζωντανού σώματος, το οποίο ο Husserl 

ονόμασε «Leib» και το οποίο δεν είναι πλέον το στατικό, υλικό αντικείμενο (Körper) 

αλλά κάτι δυναμικό.  

Με τη σειρά του, ο Merleau – Ponty, ακολουθώντας εν πολλοίς το έργο του Husserl, 

άσκησε κριτική στη θεωρία του Ρώσου φυσιολόγου Pavlov, ο οποίος ανήγαγε 

μονοδιάστατα τη συμπεριφορά των ζώων σε αποτέλεσμα των ερεθισμάτων που 

λάμβαναν από το περιβάλλον. Για τον Merleau – Ponty η συμπεριφορά είναι μια 

σύνθετη διαδικασία αντίληψης και ανταπόκρισης του υποκειμένου στα δεδομένα του 

περιβάλλοντός του και όχι  «μια απλή, μηχανιστική αντίδραση στα βιοχημικά 

ερεθίσματα». Ο Merleau – Ponty εισήγαγε δύο έννοιες για την περιγραφή τη 

σωματικής εμπειρία. Αυτές είναι το σωματικό σχήμα και το ίδιο το σώμα. 

Συγκεκριμένα, η έννοια του σωματικού σχήματος αξιοποιήθηκε για να εξηγηθεί 

αυτός ο δυναμικός χαρακτήρας του ζωντανού σώματος και ο τρόπος αλληλεπίδρασής 

του με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος στο οποίο δρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 

Merleau – Ponty, το σώμα «συν – δημιουργεί μία ενότητα» με τα αντικείμενα με τα 

οποία αλληλεπιδρά. Για παράδειγμα, ένα εργαλείο, ως αντικείμενο του 

περιβάλλοντος στο οποίο δρα ο άνθρωπος, μπορεί να «ενσωματωθεί» στο πλαίσιο του 

σωματικού σχήματος, το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα για τη χρήση του, και να 

γίνει προέκτασή του. 

Είναι φανερό ότι η οικολογική προσέγγιση συνδέεται στενά με τη θεωρία του 

σώματος, στο ερευνητικό πεδίο που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια και με βάση αυτό 

το συμπέρασμα, ο Πουρκός προχωράει στην παρουσίαση των ποικίλων 

προσεγγίσεων που υπάρχουν για την ένταξη του σώματος στις διαδικασίες 

εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης, την οποίο ορίζει ως ενσώματη γνώση.  
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Μία πρώτη διάκριση, την οποία επιλέγει να παρουσιάσει ο ερευνητής, είναι αυτή του 

Shaun Gallagher και η οποία αφορά το βαθμό επίδρασης  του σώματος στις 

γνωστικές διαδικασίες. Από αυτή τη διάκριση, στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει 

η τέταρτη ενότητα, ο «Ενσώματος λειτουργισμός», όπου το υποκείμενο αλληλεπιδρά 

με αντικείμενα του περιβάλλοντος στο οποίο δρα, όπως είναι τα εργαλεία, ή με 

εξωτερικές αναπαραστάσεις (εικόνες, σύμβολα κ.α.), πράγματα που το βοηθούν να 

πετύχει ανωτέρα επίπεδα γνωστικών στόχων και η πέμπτη ενότητα, η «Ριζοσπαστική 

σωματοποίηση (enactivism)», όπου όλες οι γνωστικές διαδικασίες είναι αποτέλεσμα 

της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου, του σώματος και του 

περιβάλλοντος, ενώ απορρίπτεται η έννοια της νοητικής αναπαράστασης. 

Μία δεύτερη διάκριση, σύμφωνα με τον Πουρκό, αφορά στο αν η ενσώματη γνώση 

είναι κάτι στατικό ή κάτι δυναμικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ερευνητής διακρίνει 

δύο ερευνητικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη προσέγγιση, η ενσώματη γνώση έχει 

σχέση με την ενσώματη κατάσταση του υποκειμένου. Στη δεύτερη όμως ερευνητική 

προσέγγιση, η οποία μας αφορά στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στη διαδικασία της «σωματοποίησης» στα πλαίσια της γνωστικής διαδικασίας. Σε 

συνέχεια των θεωριών των Husserl και Merleau – Ponty,  σχετικά με το «ζωντανό 

σώμα»  και το «σωματικό σχήμα», η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση ξεκινάει 

από την παραδοχή ότι το σώμα δεν είναι κάτι στατικό και αναλλοίωτο, αλλά κάτι 

δυναμικό που μεταβάλλεται σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με αντικείμενα του 

περιβάλλοντος, όπως είναι η χρήση εργαλείων, ή με εξωτερικές αναπαραστάσεις. Τα 

εργαλεία λειτουργούν ως επέκταση του σώματος παρέχοντας στο υποκείμενο νέες 

ευκαιρίες για δράση και αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων του 

περιβάλλοντός του. Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Πουρκός ότι «Η χρήση εργαλείων 

επεκτείνει γενικά το σώμα πέρα από την επιφάνεια του δέρματος.», ενώ δεν παραλείπει 

να αναφερθεί και σε πειράματα, σύμφωνα με τα οποία, τα εξωτερικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αναπαρίστανται νευρωνικά, ως επέκταση του σωματικού 

σχήματος και ως «αναπόσπαστο μέρος του σώματος».  

Τέλος, ο Πουρκός αναδεικνύει τη συμβολή του οικολογικού – ενσώματου 

παραδείγματος. Το πρώτο βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η διπλή 

απόρριψη, πρώτον, της θεωρίας της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα του ερεθίσματος 

(την ονομάζει «μηχανιστική αιτιότητα») και, δεύτερον, της θεωρίας της συμπεριφοράς 

ως αποτέλεσμα των νοητικών αναπαραστάσεων που προκύπτουν από την 
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επεξεργασία των πληροφοριών (την ονομάζει «νοησιαρχική αιτιότητα»). Το δεύτερο 

στοιχείο της οικολογικής προσέγγισης είναι μια εναλλακτική κατανόηση της έννοιας 

της αναπαράστασης, η οποία είναι εξωτερική και παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

ανάπτυξη των ανθρώπων διευκολύνοντας τη διαδικασία της μάθησης μέσω της 

διαφοροποίησης και ως εκ τούτου, διεύρυνσης των ορίων της αντίληψης. Με αυτό 

τον τρόπο προκύπτει μια εναλλακτική κατανόηση της αντιληπτικής διαδικασίας, ως 

ενεργητικής διαδικασίας αλληλεπίδρασης του υποκειμένου με τις προσφερόμενες 

δυνατότητες του περιβάλλοντος δράσης του, διαδικασίας που αποτελεί μία ενότητα.  

1.3.1.3. Η «απούσα παρουσία» του σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, 

μάθησης και ανάπτυξης 

Κατόπιν τούτων, τίθεται από μόνο του το ερώτημα κατά πόσο η εκπαίδευση, στις 

διάφορες προσεγγίσεις της λαμβάνει υπόψη της το ανωτέρω θεωρητικό πλαίσιο. Ο 

Πουρκός παρατηρεί ότι το σώμα τείνει να εξελιχθεί σε παράγοντα ήσσονος σημασίας 

στη σχολική καθημερινότητα. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από τους λόγους που 

εξηγούν αυτή την τάση. 

Ένας πρώτος λόγος για την «απούσα παρουσία» του σώματος στις διαδικασίες 

εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης είναι η υπερβολική εστίαση του ενδιαφέροντος 

στις νοητικές αναπαραστάσεις. Ένας ακόμη λόγος που εξηγεί τα παραπάνω, σύμφωνα 

με τον Πουρκό, είναι η χρήση των Τεχνολογικών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Στο σημείο αυτό, θα διαφωνήσουμε με τον ερευνητή, αφού στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τη δυνατότητα ένταξης του σώματος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Είναι όμως 

αλήθεια, ότι η απουσία του σώματος στον κυρίαρχο τρόπο ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με την επικέντρωση σε δραστηριότητες μπροστά από την 

οθόνη του υπολογιστή, ευνοεί τον καρτεσιανό δυϊσμό νους – σώμα, ο οποίος 

απορρίπτεται στο θεωρητικό πλαίσιο που μελετούμε. Τέλος, ο Πουρκός δεν 

παραλείπει να εξηγήσει το φαινόμενο και από μία γενικότερη κοινωνικο – ιστορική 

σκοπιά του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπου η εκπαίδευση προκρίνει την ομοιομορφία 

έναντι της διαφοροποίησης και τους μετρήσιμους στόχους έναντι της συγκίνησης, 

στοχεύοντας να  εξοικειώσει τους μαθητές με τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

οικονομικής ανάπτυξης και καταναλωτικής κοινωνίας. 
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Με το φαινόμενο όμως της «απούσας παρουσίας» του σώματος από τις διαδικασίες 

εκπαίδευσης και αγωγής, συνδέονται συγκεκριμένα αποτελέσματα, όσον αφορά  τις 

πρακτικές οι οποίες εντοπίζονται στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και 

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, αυτές οδηγούνται στο σημείο να δρουν εκτός πλαισίου 

αντιμετωπίζοντας το υποκείμενο αποκομμένο από τις κοινωνικές, ιστορικές, υλικές 

και άλλες συνιστώσες του περιβάλλοντός του που επηρεάζουν τον τρόπο μάθησής 

του.  

1.3.1.4. Ενσώματη – βιωματική προσέγγιση των διαδικασιών εκπαίδευσης, 

μάθησης και ανάπτυξης 

Στο αντίποδα των προσεγγίσεων που τείνουν να  εξορίσουν το σώμα από τις 

διαδικασίες εκπαίδευσης και αγωγής, ο Πουρκός προτείνει το ενσώματο - βιωματικό 

«παράδειγμα» και σε προέκταση αυτού, την οίκο – σωματικό – βιωματική 

προοπτική. Η οίκο – σωματικό –βιωματική προοπτική, σύμφωνα με τον ερευνητή, 

ορίζεται ως «μία προσπάθεια διαλεκτικής σύνθεσης σημαντικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων, αντλώντας τις ιδέες της από διάφορα γνωστικά πεδία, όπως είναι η 

φαινομενολογία, η οικολογική ψυχολογία, οι αφηγηματικές και διαλογικές προσεγγίσεις 

στην ψυχολογία και την εκπαίδευση, οι κοινωνικό – ιστορικές και πολιτισμικές 

προσεγγίσεις (κυρίως οι βυγκοτσκιανές και μεταβυγκοτσκιανές), καθώς και οι 

σύγχρονες θεωρίες της κοινωνικής σημειωτικής, της πολυτροπικότητας και της 

κοινωνικά πλαισιοθετημένης ενσώματης πρακτικής, γνώσης και μάθησης.». Κύριο 

γνώρισμα αυτής της προσέγγισης είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη σχέση 

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται μεταξύ των οντοτήτων της «οικολογικής 

περιβαλλοντικής παράταξης», όπως είναι τα ενσώματα υποκείμενα, ο χώρος, τα 

υλικά αντικείμενα και οι κοινωνικές σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα φαινόμενο δεν 

μπορεί να μελετηθεί αποκομμένο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα αλλά μόνο σε σχέση με τις «προσφερόμενες 

δυνατότητες» του περιβάλλοντός του. 

Στη συνέχεια, ο Πουρκός διακρίνει τις βασικές έννοιες της οικο – σωματικο – 

βιωματικής προοπτικής, οι οποίες είναι πρώτον, η έννοια του «οίκου ή πλαισίου», 

δεύτερον, η έννοια «του σώματος», τρίτον, η έννοια «της αντίληψης», τέταρτον, η 

έννοια «του βιώματος» και τέλος, η έννοια «των διαμεσολαβητικών μέσων 

αναπαράστασης και επικοινωνίας του βιώματος και της δράσης». Με δεδομένο το 
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γεγονός ότι έχουμε αναφερθεί εκτενώς στις έννοιες του πλαισίου, του σώματος και 

της αντίληψης, στο σημείο αυτό επικεντρωνόμαστε σε αυτές του βιώματος και των 

διαμεσολαβητικών μέσων. Συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση γίνεται 

διάκριση της έννοιας του βιώματος σε «πρωτογενές βίωμα» και «δευτερογενές 

βίωμα». Το πρωτογενές βίωμα αναφέρεται στη διαδικασία άμεσης αντίληψης, ενώ το 

δευτερογενές βίωμα αποτελεί τη διαμεσολάβηση στην οποία προβαίνουν τα 

υποκείμενα μέσω των εξωτερικών αναπαραστάσεων του περιβάλλοντός τους 

(εικόνες, τέχνη, αφήγηση, συμβολικά συστήματα). Περνώντας λοιπόν στην έννοια 

των διαμεσολαβητικών μέσων, ο Πουρκός επικαλείται τη θεωρία του Vygotsky, που 

αποτέλεσε τη βάση των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών ψυχολογικών 

προσεγγίσεων. Βασική έννοια της θεωρίας του Vygotsky που εξηγεί τη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης είναι η έννοια «των τεχνουργημάτων (artifacts)». Τέτοια είναι τα 

εργαλεία, οι κοινωνικές σχέσεις, η γλώσσα, η τέχνη κ.α. Στην εικόνα που ακολουθεί, 

απεικονίζεται η βασική θέση του Πουρκού, ότι οι έννοιες της οίκο – σωματικό – 

βιωματικής προοπτικής είναι διαδικασίες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

 

Προκειμένου να είναι έγκυρη οικολογικά μία έρευνα πάνω στις διαδικασίες 

εκπαίδευσης και αγωγής, ο Πουρκός καταλήγει, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, σε 

ορισμένες μεθοδολογικές παραδοχές για την οίκο – σωματικό – βιωματική 

προοπτική. 

Αρχικά, ξεκινάει με την παραδοχή ότι η κινητική συμπεριφορά των υποκειμένων - 

μαθητών συνδέεται άρρηκτα, μέσα σε μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, με 

τα υλικά αντικείμενα και τα κοινωνικά δεδομένα της σχολικής αίθουσας. Μέρος 

αυτών των σχέσεων αλληλεπίδρασης αποτελεί και η σχέση μαθητών με το δάσκαλο 

της τάξης. Όταν η αντίληψη  και η δράση – κίνηση των μαθητών επηρεάζονται από 

αυτό το πλαίσιο και το σύνολο των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί εντός του, τότε 
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συμβαίνει η μάθηση και η ανάπτυξη. Δηλαδή, η μάθηση δεν είναι κάτι που συμβαίνει 

εντός του εγκεφάλου των συμμετεχόντων και μόνο, ως νοητική αναπαράσταση, αλλά 

ένα ευρύτερο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, 

προκειμένου να έχουμε μια έγκυρη οικολογικά έρευνα των διαδικασιών εκπαίδευσης, 

μάθησης και ανάπτυξης, να λαμβάνουμε υπόψη μας εκείνα τα δεδομένα που 

διαφοροποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως είναι τα ατομικά ενδιαφέροντα, τα 

στυλ μάθησης και τα κοινωνικά δεδομένα. Μάλιστα, στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά 

εκπαιδευτικά πλαίσια, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες συνδέονται επίσης, με τον εαυτό, 

τα συναισθήματα και την ταυτότητα των μαθητών και των δασκάλων τους. 

Στη συνέχεια, ο Πουρκός επανέρχεται στη θεμελιώδη έννοια των προσφερόμενων 

δυνατοτήτων, στις οποίες, σε πρώτη φάση, προσαρμόζονται οι κινητικές ικανότητες 

του υποκειμένου. Όσο αυτές αναπτύσσονται, το υποκείμενο – μαθητής είναι σε θέση 

να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί νέες, από τις ιδιότητες του περιβάλλοντός του, εν 

προκειμένω της σχολικής τάξης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί εκτενώς, οι αλλαγές στην 

κινητική συμπεριφορά είναι από μόνες τους ενεργητικές, πολυαισθητηριακές και 

πολυτροπικές διαδικασίες αντίληψης, ανακάλυψης και αξιοποίησης των 

πληροφοριών του περιβάλλοντος.  

Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες δεν πρέπει να 

παρουσιάζονται μόνο με τη μέθοδο της διάλεξης, αντιθέτως, πρέπει οι μαθητές να 

ωθούνται σε αποκαλυπτικές διαδικασίες προκειμένου να συλλέξουν τις αναγκαίες 

πληροφορίες. Βέβαια, σε αυτές τις διαδικασίες είναι απαραίτητος και ο 

υποστηρικτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να παρέχει όλα τα 

απαραίτητα εκείνα στοιχεία που συνιστούν τη «σκαλωσιά» για την επίτευξη 

ανώτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον Πουρκό, για την επίτευξη 

αυτών των στόχων είναι απαραίτητο, πρώτον, «…να λαμβάνουν χώρα νέες, 

απρόβλεπτες δραστηριότητες και οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι 

καινούργιο…» και δεύτερον, «…να λαμβάνει χώρα η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

και επίσης της αυτορρύθμισης και ανάληψης ελέγχου από την πλευρά του δασκάλου.». 

Ο Πουρκός, στην πορεία της ανάλυσής του, αναφέρεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της 

διαμόρφωσης του μαθησιακού χώρου, ως αναπόσπαστο μέρος του «πλαισίου» ή 

«οίκου», έννοιες που, όπως είδαμε προηγουμένως, είναι θεμελιώδεις της οικο – 

σωματικο – βιωματικής προοπτικής που προτείνει. Ο χώρος αποτελεί το κύριο πεδίο 
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δράσης για τον άνθρωπο. Άλλωστε, με βάση την έννοια των προσφερόμενων 

δυνατοτήτων, βασική έννοια της οικολογικής ψυχολογίας, η διαμόρφωση του 

μαθησιακού χώρου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο αλληλεπίδρασης του 

δρώντος υποκειμένου τα υλικά αντικείμενα και κοινωνικά δεδομένα του 

περιβάλλοντος χώρου του, κατά τη μεταβολή της κινητικής του συμπεριφοράς. 

Τέλος, επιλέγουμε να παραθέσουμε μία σειρά από δραστηριότητες που εντάσσονται 

σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και προτείνει ο Πουρκός, όπως είναι, πρώτον, οι 

δραστηριότητες προετοιμασίας του σώματος, δεύτερον, οι δραστηριότητες 

αλληλεπίδρασης με τον εαυτό, τρίτον, οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα 

αντιληπτικά συστήματα (οπτικό, ακουστικό, απτικό, γευστικό, οσφρητικό, 

κιναισθητικό), τέταρτον, οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές και 

το δάσκαλο, πέμπτον, οι δραστηριότητες αυτοπαρατήρησης και παρατήρησης του 

άλλου, έκτον, οι δραστηριότητες πολυτροπικής επεξεργασίας και αναπαράστασης 

(π.χ. φωτοϊστορίες, κατασκευές, αφήγηση προσωπικών ιστοριών κ.α.), έβδομον, οι  

δραστηριότητες κριτικού αναστοχασμού και τέλος, οι δραστηριότητες κλεισίματος.  

 

1.3.2. Ενσώματη γνώση σε ψηφιακό περιβάλλον 

Όπως παρατηρήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, ένας από τους βασικούς λόγους για 

την απουσία του σώματος από τις διαδικασίες εκπαίδευσης και αγωγής, σύμφωνα με 

τον Πουρκό (2015), είναι η ευρεία χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Στην 

παρούσα ενότητα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τους τρόπους με τους οποίους, 

τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όχι μόνο δεν αποτελούν παράγοντα για τη μείωση του 

ρόλου του σώματος, αλλά προσφέρουν δυνατότητες για περαιτέρω εμπλοκή του. 

Σύμφωνα με τους Gallagher και Lindgren (2015), οι τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας δημιουργούν ευκαιρίες για την ένταξη του σώματος στις διαδικασίες 

εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης, τροφοδοτώντας την αντίληψη και την κίνηση 

με ζωντανές και εντυπωσιακές εικόνες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν δηλαδή, ότι οι 

σημερινές δυνατότητες των ψηφιακών μέσων, όχι μόνο επιτρέπουν, αλλά μας 

ενθαρρύνουν για μεγαλύτερη εμπλοκή του σώματος μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα, 

τα οποία καθίστανται ενδιαφέροντες χώροι δράσης, για να θυμηθούμε τη θεωρία της 

οικολογικής ψυχολογίας και συγκεκριμένα, την έννοια του οίκου ή πλαίσιο 

(Πουρκός, 2015).  
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Τα σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα διακρίνονται για τον ερευνητικό χαρακτήρα των  

δραστηριοτήτων που προσφέρουν, κάτι που αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

ανακαλυπτική και  βιωματική ή αυθεντική μάθηση. Συγκεκριμένα, οι Gallagher και 

Lindgren (2015) αναφέρονται στα παραδείγματα, πρώτον, των αισθητήρων κίνησης 

που συνδέονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έχουν τη δυνατότητα να 

μετασχηματίσουν την κίνηση του χεριού του μαθητή και να προβάλλουν στην οθόνη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστική τον τρόπο με τον οποίο κινείται ένα κύμα και 

δεύτερον, των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, όπου ο χρήστης εύκολα 

μπορεί να περιηγηθεί στο χώρο μιας ανασκαφής, όπως ακριβώς ένας επαγγελματίας 

αρχαιολόγος.  

Στο σημείο αυτό, οι ερευνητές αναφέρονται στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές 

εφαρμογές που ενισχύουν την ενσώματη γνώση. Αυτές είναι οι εφαρμογές φυσικής 

διεπαφής, οι οποίες προσδίδουν έναν απτικό - αισθητικό χαρακτήρα στις 

αναπαραστάσεις. Για παράδειγμα, το χέρι του μαθητή εύκολα μπορεί, στα πλαίσια 

αυτής της εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών, να αναπαραστήσει το μοχλό επί του 

οποίου ασκούνται δυνάμεις, ενώ το σώμα του μαθητή μπορεί να αναπαραστήσει το 

αντικείμενο που κινείται σε ένα μαγνητικό πεδίο. Τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα λοιπόν, 

επιτρέπουν την εμπλοκή του σώματος στις εκπαιδευτικές διαδικασίες με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να συμβάλλει το ίδιο το σώμα, από κοινού με τα ψηφιακά μέσα, στη 

διαμόρφωση δυναμικών εξωτερικών αναπαραστάσεων των επιστημονικών εννοιών. 

Στη συνέχεια, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο το σώμα εμπλέκεται ενεργά στις 

διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης, μέσα στο περιβάλλον «Μεικτής 

Πραγματικότητας (Mixed Reality environment)», όπου τα αντικείμενα του 

φυσικού κόσμου, με τα οποία το υποκείμενο έχει φυσική επαφή, εμπλέκονται με τα 

δεδομένα του ψηφιακού κόσμου (εικόνα, ήχος κ.α.), διαμορφώνοντας ένα δυναμικό 

περιβάλλον δράσης. 

1.3.2.1. Το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality environment) 

Προτού ορίσουμε την έννοια του περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας, είναι 

χρήσιμο να παρουσιάσουμε, μετά την ταξινόμηση της ενσώματης γνώσης στο έργο 

του Μάριου Πουρκού, την ταξινόμηση που προτείνουν οι Johnson – Glenberg et al. 

(2014), η οποία περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα ενσώματης γνώσης ανάλογα, 

πρώτον, με την ποικιλία των κινήσεων που λαμβάνουν χώρα, δεύτερον, με την 



 

51 
 

αντιστοιχία των κινήσεων και συγκεκριμένα των επαφών, με τις έννοιες που μας 

ενδιαφέρει να αναπαραστήσουμε και τρίτον, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του 

μαθητή με το περιβάλλον δράσης.  

Στον πρώτο επίπεδο ενσώματης γνώσης, ο μαθητής είναι συνήθως καθιστός, ενώ η 

κίνηση / δράση αφορά το σώμα του από τη μέση και επάνω. Σε αυτή την περίπτωση, 

ο μαθητής παρατηρεί σε οθόνες βίντεο ή προσομοιώσεις, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη 

συσχέτιση των επαφών και χειρονομιών του με τις έννοιες που ενδιαφέρουν την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο δεύτερο επίπεδο ενσώματη γνώσης, σύμφωνα με 

την ταξινομία των Johnson – Glenberg et al. (2014), ο μαθητής είναι επίσης καθιστός 

και η κίνηση / δράση αφορά το επάνω μέρος του σώματός του, παρά το γεγονός 

όμως, ότι οι διεπαφές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα διαδραστικές, ωστόσο και πάλι και 

δεν υπάρχει μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στις χειρονομίες που συμβαίνουν και στις 

έννοιες. Στο τρίτο επίπεδο ενσώματης γνώσης, οι ερευνητές περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες στις οποίες αν και δεν είναι διαρκής η μετακίνηση του μαθητή, 

ωστόσο υπάρχει εμπλοκή ολόκληρου του σώματος στις δραστηριότητες. Επίσης, σε 

αυτή την περίπτωση, ένα μέρος των κινήσεων βρίσκονται σε συνάφεια με τις έννοιες 

που αναπαρίστανται και το περιβάλλον, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους βαθμούς, 

όπου κυριαρχούν οι μικρές οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι 

εντυπωσιακό και περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Το τέταρτο επίπεδο 

ενσώματης γνώσης είναι και το ανώτερο επίπεδο. Εν προκειμένω, ο μαθητής 

δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που είναι συναρπαστικό, όπου οι χειρονομίες 

και φυσικές διεπαφές με αντικείμενα διαμορφώνουν δυναμικές εξωτερικές 

αναπαραστάσεις των εννοιών, ενώ η κίνηση στο χώρο είναι διαρκής. Με βάση την 

παραπάνω ταξινομία, το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας εντάσσεται στο 

τέταρτο και ανώτερο επίπεδο εμπλοκής του σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, 

μάθησης και ανάπτυξης. 

Ο όρος «Μεικτή Πραγματικότητα» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα το έτος 1994 

από τους Milgram και Kishino. Στόχος τους ήταν να περιγράψουν το χώρο που 

βρίσκεται μεταξύ του ψηφιακού ή εικονικού περιβάλλοντος και του φυσικού 

περιβάλλοντος. Ο όρος «Μεικτή Πραγματικότητα» είναι ευρύς και μπορεί να 

χαρακτηρίσει μία ευρεία γκάμα τεχνολογικών εφαρμογών, από την ψηφιακή 

απεικόνιση σε σημεία που καταγράφει μία κάμερα, έως τη χρησιμοποίηση φυσικών 

αντικειμένων για αλληλεπίδραση με ψηφιακές οθόνες και τον εμπλουτισμό των 
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εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας με απτική ανάδραση. Αυτού του είδους οι 

τεχνολογικές εφαρμογές, ήδη βρίσκουν εφαρμογή στην εκπαίδευση σε μια σειρά 

γνωστικών αντικειμένων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ψηφιακές 

απεικονίσεις με προβολείς, που εμπλουτίζουν ή μετασχηματίζουν το φυσικό χώρο. 

Ένα ακόμη παράδειγμα εφαρμογής της Μεικτής Πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

αποτελεί ο εμπλουτισμός με ψηφιακές απεικονίσεις του εργαστηριακού χώρου, όπου 

εκτελούνται δραστηριότητες με τα χέρια, όπως είναι  τα πειράματα ή η ενασχόληση 

με τα ρομπότ. Γενική παραδοχή είναι ότι οι εφαρμογές Μεικτής Πραγματικότητας 

εμπλουτίζουν και επεκτείνουν το φυσικό περιβάλλον μάθησης, διευκολύνοντας την 

κατανόηση και τη σύνδεση με την προηγούμενη γνώση (Lindgren & Johnson – 

Glenberg, 2013). 

Παρά το γεγονός ότι οι εφαρμογές Μεικτής Πραγματικότητας είναι ποικίλες και 

προσφέρουν όλες, νέες ευκαιρίες για μάθηση, στην παρούσα εργασία 

ενδιαφερόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται η εμπλοκή του σώματος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας. 

Σύμφωνα με τους Lindgren & Johnson – Glenberg (2013), αυτού του είδους τα 

περιβάλλοντα διακρίνονται για δύο χαρακτηριστικά τους. Πρώτον, είναι το γεγονός 

ότι προσφέρουν στους μαθητές μια συναρπαστική εμπειρία με την τεχνολογία, 

τοποθετώντας τους εντός του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου, 

καθιστώντας τους ακόμη και μέρος της προσομοίωσης. Δεύτερον, τα περιβάλλοντα 

Μεικτής Πραγματικότητας περιλαμβάνουν διεπαφές που συνήθως ανταποκρίνονται 

στην φυσική κινητική συμπεριφορά του μαθητή. Παραδείγματα φυσικών διεπαφών 

είναι τα φυσικά αντικείμενα τα οποία χειρίζονται οι μαθητές με τα χέρια τους και 

τροφοδοτούν με εντολές τον ψηφιακό κόσμο και οι αισθητήρες αφής ή κίνησης που 

αντιλαμβάνονται τη θέση ή κίνηση του μαθητή στο ευρύτερο περιβάλλον. Επομένως, 

οι εφαρμογές Μεικτής Πραγματικότητας ενισχύουν την ενσώματη γνώση καθώς 

συνδυάζουν τη φυσική δραστηριότητα του σώματος με τις δυναμικές εξωτερικές 

αναπαραστάσεις των ψηφιακών μέσων, είτε αυτά είναι μεγάλες οθόνες, είτε 

απεικονίσεις συσκευών προβολής επάνω στο φυσικό κόσμο. 

1.3.2.2. Κανόνες για την έρευνα πάνω στις εκπαιδευτικές εφαρμογές του 

περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας 
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Τα περιβάλλοντα Μεικτής Πραγματικότητας, με τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν μεγάλη προοπτική προκειμένου να μετασχηματίσουν 

τη μαθησιακή διαδικασία. Στο σημείο αυτό, προτού παρουσιάσουμε ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογή της τεχνολογίας Μεικτής Πραγματικότητας 

στην εκπαίδευση, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους κανόνες που προτείνουν οι 

Lindgren και Johnson – Glenberg (2013), για την εκπαιδευτική έρευνα πάνω στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Πρώτον, το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και η ενσώματη γνώση οφείλουν 

να απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών. Συνηθίζεται στη βιβλιογραφία να 

αναφέρεται, ότι η ενσώματη γνώση σε περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας αφορά 

ένα μικρό ποσοστό μαθητών, οι οποίοι μαθαίνουν καλύτερα με την εμπλοκή του 

σώματος και των αισθήσεων στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι καλά σχεδιασμένες εφαρμογές Μεικτής 

Πραγματικότητας απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών. Αυτή η οπτική διευρύνει 

τους ερευνητικούς ορίζοντες για το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας, πέρα από 

περιορισμένες ομάδες υποκειμένων, και την εισάγει στη σχολική αίθουσα και στους 

δημόσιους χώρους άτυπης μάθησης, όπως είναι τα ερευνητικά κέντρα και τα μουσεία. 

Είναι επίσης σημαντικό για την εκπαιδευτική εφαρμογή της Μεικτής 

Πραγματικότητας, να λαμβάνει υπόψη της τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

μαθητών ή γενικότερα των χρηστών τους, όπως είναι οι πολιτισμικές και φυσικές 

διαφορές. Άλλωστε, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι κινήσεις του σώματος και ειδικά 

των χεριών και το νόημα που αυτές λαμβάνουν διαφέρουν συχνά από το ένα 

πολιτισμικό πλαίσιο, στο άλλο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

διαφορές μεταξύ των μαθητών ως προς την κινητική τους συμπεριφορά και οι 

περιπτώσεις να συμμετέχουν στη δραστηριότητα μαθητές με κινητά προβλήματα. 

Δεύτερον, είναι σημαντικό να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κίνησης / δράσης και 

των επιστημονικών εννοιών του γνωστικού αντικειμένου. Παρά το γεγονός ότι τα 

περιβάλλοντα Μεικτής Πραγματικότητας, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για δράση 

και μάλιστα, την προκαλούν μέσω των εντυπωσιακών οπτικών τους μέσων, ωστόσο, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων μιας τέτοιας 

εφαρμογής, η σύνδεση μεταξύ της δράσης του μαθητή στο περιβάλλον και των 

επιστημονικών εννοιών που μας ενδιαφέρει να διδαχθούν. 
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Τρίτον, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αποφασίσει να αξιοποιήσει την 

τεχνολογία Μεικτής Πραγματικότητας, οφείλει να είναι σίγουρος ότι οι απεικονίσεις 

που προβάλλονται πάνω στο φυσικό κόσμο αναπαριστούν σε τέτοιο βαθμό τις 

επιστημονικές έννοιες, ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά. 

Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο να σχεδιάσει 

ένα περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και να υλοποιήσει εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες εντός του, απ’ το να διδάξει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με 

συμβατικό τρόπο. Γενικά, οι Lindgren και Johnson – Glenberg (2013,σ. 449) 

υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός των ψηφιακών τεχνολογιών και των φυσικών 

αλληλεπιδράσεων «επιτρέπουν του μαθητές να ανακαλύπτουν φαινόμενα που δε 

φαίνονται με γυμνό μάτι, να συνδέσουν δηλαδή τα ορατά φαινόμενα με τα αόρατα, να 

εστιάσουν στις σημαντικές πληροφορίες και να εκτελέσουν μία μεγάλη ποικιλία από 

πειράματα και άλλες διερευνητικές δραστηριότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα…».  

Τέταρτον, οι ερευνητές αναφέρονται στη σημασία της παροχής ευκαιριών για 

συνεργατικές δραστηριότητες εντός του περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας. 

Με δεδομένο ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εμπλέκουν την κίνηση του σώματος 

με διάφορους τρόπους, θεωρείται ότι, αφού η Μεικτή Πραγματικότητα εμπλέκει την 

κίνηση του σώματος, τότε επιτρέπει και τις συνεργατικές δραστηριότητες. Γενικά, οι 

εγκαταστάσεις Μεικτής Πραγματικότητας είναι μεγάλης κλίμακας και συνήθως 

επιτρέπουν τη ταυτόχρονη δραστηριότητα επί των φυσικών τους διεπαφών, 

περισσότερων από έναν χρήστη. Ωστόσο, υπάρχουν περιβάλλοντα Μεικτής 

Πραγματικότητας που λειτουργούν αποτελεσματικά για τη μάθηση, ενώ επιτρέπουν 

τη δραστηριότητα ενός μαθητή κάθε φορά. 

Πέμπτον, όσο αφορά την υλοποίηση των ερευνών πάνω στις εκπαιδευτικές 

εφαρμογές της Μεικτής Πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης, οι ερευνητές 

παρουσιάζουν την αντιπαράθεση που υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα σχετικά 

με το χώρο της υλοποίησης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν 

ότι η έρευνα πρέπει αν διεξάγεται αποκλειστικά στο χώρο για τον οποίο σχεδιάζονται 

οι εφαρμογές Μεικτής Πραγματικότητας, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι έρευνες 

πρέπει να είναι ελεγχόμενες σε ερευνητικούς – εργαστηριακούς χώρους, ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα εξέτασης των μεταβλητών μεμονωμένα. Οι Lindgren και 

Johnson – Glenberg (2013) προτείνουν μία μέση οδό όπου οι έρευνες για τη Μεικτή 

Πραγματικότητα και την ενσώματη γνώση διεξάγονται σε πρώτη φάση σε 
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ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να εξετάζονται οι συγκεκριμένες τους δυνατότητες ως 

προς το αντίστοιχο εννοιολογικό περιεχόμενο και στη συνέχεια, να γίνεται υλοποίηση 

σε αυθεντικούς χώρος μάθησης, ώστε να εξελιχθούν και να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στην ανάγκη για αναπαράσταση των εννοιών του αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου. 

Έκτον και τελευταίο, όσον αφορά την αξιολόγηση, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

αυτή θα πρέπει να ξεφύγει από το παραδοσιακό τρόπο του φύλλου αξιολόγησης και 

από τη στιγμή που το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης 

προσφέρει στους μαθητές μια συναρπαστική εμπειρία με την τεχνολογία, στο πλαίσιο 

θα πρέπει να κινούνται τα εργαλεία και οι δραστηριότητες αξιολόγησης. Να είναι 

δηλαδή, δημιουργικά και καινοτόμα όσο η ίδια η εφαρμογή. Γενικά, τα δεδομένα που 

συλλέγονται θα πρέπει να έχουν πολυτροπικό χαρακτήρα και να αφορούν την κίνηση 

των μαθητών στο περιβάλλον, τις αποφάσεις τους εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, 

την ευχρηστία της εφαρμογής και τα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά το 

εννοιολογικό πλαίσιο του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. 

1.3.2.3. Ένα παράδειγμα εφαρμογής του περιβάλλοντος Μεικτής 

Πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της τεχνολογίας Μεικτής 

Πραγματικότητας στην εκπαίδευση και το οποίο αναφέρεται συχνά στη σχετική 

βιβλιογραφία, προέρχεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αφορά το μάθημα 

της φυσικής. Πρόκειται για το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και ενσώματης 

γνώσης που έλαβε το όνομα «MEteor», το οποίο στοχεύει να ενισχύσει την 

κατανόηση του φαινομένου της κίνησης των ουράνιων σωμάτων από τους μαθητές 

(Abrahamson & Lindgren, (in press); Lindgren & Johnson – Glenberg, 2013; Johnson 

– Glenberg et al., 2014; Gallagher & Lindgren, 2015; ). Είναι συχνό φαινόμενο, οι 

μαθητές να προσπαθούν να κατανοήσουν την κίνηση των ουράνιων σωμάτων με 

βάση τη δική τους κίνηση και τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις τους με αντικείμενα 

και συνανθρώπους. Ωστόσο, αυτός ο δρόμος οδηγεί συνήθως σε εσφαλμένη 

κατανόηση των φαινομένων. Στόχος λοιπόν του «MEteor», είναι να αναπαραστήσει 

τις επιστημονικές έννοιες του φαινομένου της κίνησης των σωμάτων, με την κίνηση 

των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι λαμβάνουν τη θέση του ουράνιου αντικειμένου, 
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μέσα σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον φυσικών διεπαφών και εικονικής 

πραγματικότητας.  

 

Το «MEteor» είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης της κίνησης ενός αστεροειδούς στο 

διάστημα, σε ένα περιβάλλον διαστάσεων δωματίου όπου εφαρμόζεται τεχνολογία 

Μεικτής Πραγματικότητας. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το σώμα τους, ως αστεροειδή, 

για να προβλέψουν την κίνησή του στο διάστημα καθώς συναντά πλανήτες και άλλα 

ουράνια σώματα με βαρυτικές δυνάμεις, ενώ ένας σαρωτής λέιζερ (Laser saner) 

αντιλαμβάνεται την κίνησή τους στο χώρο. Ταυτόχρονα, οπτικά και ηχητικά 

ερεθίσματα καθοδηγούν τους μαθητές στο να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους σε 

πραγματικό χρόνο. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ένας 

μαθητής, που αναπαριστά τον αστεροειδή, κινείται στο χώρο, συναντά άλλα ουράνια 

αντικείμενα (π.χ. πλανήτες) και ταυτόχρονα, ένα μηχάνημα προβολής, απεικονίζει 

στον τοίχο την κίνηση ενός αστεροειδούς, με βάση την κίνηση του μαθητή στο 

περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας. Ο ήχος και η εικόνα συμπληρώνουν το 

φυσικό περιβάλλον με κατευθυντήριες οδηγίες και ανατροφοδότηση, 

διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό περιβάλλον μάθησης. 
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Συγκεκριμένα, ο χρήστης της εφαρμογής ξεκινάει την περιήγηση στο περιβάλλον του 

«MEteor» περπατώντας σε ένα δάπεδο στο οποίο απεικονίζονται από ένα προβολικό 

μηχάνημα, ένας αστεροειδής και πλανήτες και προσπαθεί να «συνδεθεί» με την 

απεικόνιση του αστεροειδούς. Σε αυτή τη «σύνδεση» βοηθά ένας ήχος που ακούγεται 

και κατευθύνει το μαθητή και ένας σαρωτής λέιζερ (laser scanner) που 

αντιλαμβάνεται την κίνηση του μαθητή στο χώρο και τροφοδοτεί με πληροφορίες τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε αυτός με τη σειρά του να δώσει εντολή μετακίνησης 

του αστεροειδούς, σε απόσταση ανάλογη με την ταχύτητα κίνησης του μαθητή. Σε 

αυτή τη φάση ο μαθητής ελέγχει την κίνηση του αστεροειδούς μέχρι τη στιγμή που 

αυτός θα εισέλθει στο πεδίο άσκησης βαρύτητας ενός από τους πλανήτες, οπότε και 

επηρεάζεται η κίνησή του από αυτή. Στόχος του μαθητή είναι να προβλέψει την 

κίνηση του αστεροειδούς, ενώ υπάρχουν τρία επίπεδα δυσκολίας. Η επίδοση του 

μαθητή καταγράφεται ανάλογα με το πόσο κοντά στη σωστή επιστημονικά θέση 

βρίσκεται η πρόβλεψή του. Ταυτόχρονα, ένα μηχάνημα προβολής απεικονίζει στον 

τοίχο τη θέση που προέβλεψε ο μαθητής και τη θέση στην οποία θα έπρεπε να 

κατευθυνθεί ο αστεροειδής, με βάση τους κανόνες της φυσικής. Σε όλη αυτή τη 

διαδικασία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και αφορά κυρίως τη 

φάση της ανατροφοδότησης, όπου ο μαθητής με τον εκπαιδευτικό συζητούν την 

επίδοση, συγκρίνουν τις δύο θέσεις και αναζητούν τον τρόπο για την επίτευξη της 

σωστής θέσης στην επόμενη προσπάθεια. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην αποτελεσματικότητα αυτής της 

εφαρμογής στην μαθησιακή διαδικασία. Οι Gallagher και Lindgren (2015) 

αναφέρονται σε μια σειρά ερευνών όπου γίνεται σύγκριση μεταξύ δραστηριοτήτων 

ανώτερου επιπέδου και χαμηλότερου επιπέδου ενσώματης γνώσης. Στην περίπτωση 

της δραστηριότητας όπου η εμπλοκή του σώματος είναι περιορισμένη, ο μαθητής 

στέκεται μπροστά από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και χειρίζεται τον 

αστεροειδή με την κίνηση του ποντικιού. Η περίπτωση της δραστηριότητας όπου 

υπάρχει εμπλοκή όλου του σώματος του μαθητή περιγράφηκε παραπάνω. Οι δύο 

εκδοχές της προσομοίωσης που συγκρίθηκαν κατευθύνθηκαν πολύ προσεκτικά ώστε 

όλες οι διαδικασίες της έρευνας να είναι ουσιαστικά ταυτόσημες. Αρχικά, οι 

ερευνητές αναφέρονται στην έρευνα που διεξήγαγαν το 2011 οι Lindgren & Moshell, 

οι οποίοι, σε δείγμα 62 μαθητών μέσης εκπαίδευσης, βρήκαν ότι οι συμμετέχοντες 

στη δραστηριότητα ανώτερου επιπέδου ενσώματης γνώσης ήταν σε θέση να φτιάξουν 
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διαγράμματα που αναπαριστούσαν την κίνηση του αστεροειδούς. Επίσης, οι 

συμμετέχοντες σε αυτή την εκδοχή της προσομοίωσης έδειξαν να βασίζονται 

λιγότερο στα δευτερεύοντα στοιχεία της προσομοίωσης, όπως τα αστέρια και η υφή 

των πλανητών και να επικεντρώνονται περισσότερο στο κύριο στοιχείο της 

προσομοίωσης που είναι η κίνηση του αστεροειδούς στο διάστημα, σε σύγκριση με 

τους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα χαμηλότερου επιπέδου εμπλοκής του 

σώματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας, η εμπλοκή όλου του 

σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησης συμβάλλει σε μια πιο 

ολοκληρωμένη και ευέλικτη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. 

Στη συνέχεια, οι Gallagher και Lindgren (2015) αναφέρονται στην έρευνα που 

διεξήγαγαν το 2015 οι Lindgren et al., όπου, σε δείγμα 113 μαθητών μέσης 

εκπαίδευσης, οι 58 συμμετείχαν στην δραστηριότητα ανώτερου επιπέδου εμπλοκής 

του σώματος και οι υπόλοιποι 55, στη δραστηριότητα χαμηλότερου επιπέδου. Στην 

πρώτη περίπτωση, οι μαθητές όχι μόνο πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις στις ερωτήσεις 

που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ενότητα της φυσικής, αλλά πέτυχαν καλύτερες 

επιδόσεις και στις ερωτήσεις γενικότερης κατανόησης των φαινομένων της φυσικής, 

όπως είναι η βαρύτητα, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στη δεύτερη εκδοχή της 

προσομοίωσης. Επίσης, στην πρώτη εκδοχή της προσομοίωσης παρατηρήθηκε πιο 

έντονη η θετική διάθεση των μαθητών για το μάθημα της φυσικής σε σύγκριση με τη 

δεύτερη εκδοχή της προσομοίωσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του 

ευρήματος αποτέλεσαν φράσεις των συμμετεχόντων όπως «Μου άρεσε να μιλάω 

στους άλλους για τη φυσική.» και «Μπορούσα ο ίδιος να είμαι ο αστεροειδής.». Αυτά 

τα ευρήματα οδηγούν στην άποψη ότι οι δυναμικές αναπαραστάσεις που 

επιτυγχάνονται σε ένα περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης 

επιτρέπουν στους μαθητές να ελέγχουν οι ίδιοι τη μάθησή τους, ενισχύουν την 

αυτοπεποίθησής τους και δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα. 
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2. Μέθοδος 

 

2.1. Στόχοι της Έρευνας 

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την ένταξη της τεχνολογίας μεικτής 

πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορούσαν 

την επίτευξη μαθησιακών στόχων σε μαθήματα των θετικών επιστημών, όπως είναι η 

φυσική (Abrahamson & Lindgren, (in press); Lindgren & Johnson – Glenberg, 2013; 

Johnson – Glenberg et al., 2014; Gallagher & Lindgren, 2015). Όμως, η ένταξη των 

ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας είχε ως αρχικό στόχο να ξεπεράσει η ιστορία την 

κρίση της και να θεωρηθεί ένα ζωντανό και σύγχρονο διδακτικό αντικείμενο, 

στρέφοντας τα φώτα του ενδιαφέροντος της έρευνας για την ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, από τις θετικές επιστήμες, που μέχρι πρότινος το μονοπωλούσαν, στις 

κοινωνικές επιστήμες (Τσίβας, 2009; Τσίβας, 2011). Ως εκ τούτου, ο βασικός σκοπός 

της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές για 

την επίτευξη μαθησιακών στόχων που αφορούν το μάθημα της ιστορίας στην Στ’ 

Δημοτικού και συγκεκριμένα, την ενότητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των νεότερων 

χρόνων, μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, όπου ο μαθητής 

θα αλληλεπιδρά με τα φυσικά και ψηφιακά του στοιχεία, μέσω συσκευών με τις 

οποίες θα έχει φυσική επαφή. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της έρευνας αφορούν, σε πρώτο επίπεδο, την αναζήτηση 

μιας σειράς από τύπους φυσικών διεπαφών, εντός του περιβάλλοντος μεικτής 

πραγματικότητας, με τους οποίους θα επιτυγχάνεται υψηλού επιπέδου εμπλοκή του 

σώματος του μαθητή, στην προσπάθεια διαμόρφωσης δυναμικών εξωτερικών 

αναπαραστάσεων των ιστορικών εννοιών (Johnson – Glenberg et al., 2014; Πουρκός, 

2015). Επίσης, στόχος της παρούσας εργασίας είναι, τα τεχνολογικά μέσα που θα 

αξιοποιηθούν να εξυπηρετούν τους στόχους που θέτουν οι σύγχρονες προσεγγίσεις 

της ιστορικής εκπαίδευσης. Δηλαδή να δίνουν χώρο στη διερεύνηση, έναντι της 

συσσώρευσης πληροφοριών, μέσω της μελέτης ιστορικών πηγών αλλά και να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες που έχει η μελέτη της παγκόσμιας και 

ευρωπαϊκής ιστορίας σε σχέση με την εθνική και της κοινωνικής ιστορίας σε σχέση 

με τη στρατιωτική, διπλωματική και πολιτική ιστορία (Haydn, 2011; Τσίβας, 2009; 

Τσίβας, 2011; Μαξούρης, 2008; Κόκκινος και Γατσωτής, 2007). Επιπλέον, με αυτή 
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την εργασία, στοχεύουμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επίτευξης θετικών 

αποτελεσμάτων που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της νεότερης ευρωπαϊκής 

ιστορίας. Πέρα όμως από την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων που αφορούν το 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός πρωτότυπου 

και εντυπωσιακού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές 

μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία σε σχέση το συμβατικό περιβάλλον μάθησης της 

σχολικής τάξης. Τέλος, στόχος μας είναι, μετά την παρουσίαση της διαδικασίας 

σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας και των αποτελεσμάτων της, να προκύψουν 

ερωτήματα για περαιτέρω μελέτη στο μέλλον, σχετικά με την ένταξη της τεχνολογίας 

μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης στη διδασκαλία της ιστορίας και 

των κοινωνικών σπουδών ευρύτερα. 

2.2. Στατιστικές μέθοδοι της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω, αξιοποιήσαμε ένα συνδυασμό ποσοτικής και 

ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διερεύνηση της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων που 

αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας με ΤΠΕ, 

αξιοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση, προκειμένου να εξάγουμε συγκεκριμένα, 

αριθμητικά αποτελέσματα σχετικά με την ορθότητα των απαντήσεων των μαθητών 

σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που θέσαμε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και τις 

οποίες ομαδοποιήσαμε. Η ποιοτική ανάλυση αξιοποιήθηκε, προκειμένου να 

κατανοήσουμε σε βάθος τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές. 

 Όσον αφορά τη διερεύνηση της ευχαρίστησης και του ενδιαφέροντος των μαθητών 

για τη μάθηση, αλλά και της ευκολίας χειρισμού, χωρίς τη βοήθεια του ερευνητή, της 

τεχνολογικής εφαρμογής, ώστε οι μαθητές να λειτουργήσουν ανεξάρτητοι εντός του 

ψηφιακού περιβάλλοντος, αξιοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση, προκειμένου να 

εξάγουμε συγκεκριμένα αριθμητικά  αποτελέσματα σχετικά τα επίπεδα επίτευξης των 

παραπάνω στόχων. Στη προκειμένη περίπτωση, η ποιοτική ανάλυση αξιοποιήθηκε 

για την καταγραφή και κατανόηση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές, σχετικά 

με την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης, σε σύντομες 

συνεντεύξεις που είχαμε μαζί τους, μετά το πέρας της περιήγησής τους στο ψηφιακό 

περιβάλλον και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τις οποίες ηχογραφήσαμε και 

απομαγνητοφωνήσαμε. 



 

61 
 

2.3. Σχεδιασμός της έρευνας 

2.3.1. Επιλογή διδακτικής ενότητας και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στην 

επίτευξη ιστορικών μαθησιακών στόχων σχετικά με τη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. 

Η ιστορία των νεότερων χρόνων στην Ευρώπη αποτελεί την πρώτη ενότητα του 

σχολικού εγχειριδίου ιστορίας, των Ιωάννη Κολλιόπουλου και άλλων, που διδάσκεται 

σήμερα στην Στ’ Δημοτικού, με τίτλο «Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους 

Νεότερους Χρόνους (μέσα 15
ου

 αιώνα – αρχές 19
ου

 αιώνα)», η οποία με τη σειρά της 

χωρίζεται σε τρία κεφάλαια τα οποία είναι: 1. Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική 

Μεταρρύθμιση, 2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό, 3. Η 

Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση. Βασικό κριτήριο επιλογής της 

συγκεκριμένης ενότητας, ήταν ότι εξυπηρετεί το στόχο της παρούσας εργασίας να 

προσεγγίσει τις σύγχρονες τάσεις της ιστορικής εκπαίδευσης στο πεδίο της 

ανανέωσης του γνωστικού περιεχομένου, με τη σταδιακή μετατόπιση από τον 

εθνοκεντρισμό προς τον ευρωπαϊσμό και τον κοσμοπολιτισμό (Cajani, 2006; 

Κόκκινος και Γατσωτής, 2007). Πέρα από αυτό, η συγκεκριμένη ενότητα 

περιλαμβάνει συμπυκνωμένα, μία σειρά από διαφορετικούς τύπους ιστορικών 

γεγονότων, κάτι που μας έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να 

κατασκευάσουμε μια ποικιλία διαφορετικών απτικών συσκευών, μέσω των οποίων οι 

μαθητές αλληλεπιδρούσαν με το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, και ως εκ 

τούτου, μία ευρεία γκάμα από τύπους αναπαραστάσεων των ιστορικών εννοιών. 

Για το λόγο αυτό επίσης, επιλέξαμε να συνθέσουμε σε μία ενιαία ιστορική αφήγηση 

το περιεχόμενο των τριών κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου, συντάσσοντας σε πρώτη 

φάση ένα κείμενο, το οποίο θα μας καθοδηγούσε στην προσπάθεια επιλογής των 

ιστορικών πηγών και σχεδιασμού των φυσικών διεπαφών και ψηφιακών 

απεικονίσεων, το οποίο παρατίθεται ακολούθως: 

Αφετηρία της Νεότερης Εποχής είναι τα μέσα του 15ου αιώνα. Από τότε άρχισε 

να αλλάζει η κοινωνία του Μεσαίωνα και μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα είχαν 

διαμορφωθεί, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, τα βασικά χαρακτηριστικά του 

σύγχρονου πολιτισμού. 

Ήδη από το 14ο αιώνα στην Ιταλία είχε ξεκινήσει η μεγάλη καλλιτεχνική και 

πνευματική κίνηση, που ονομάζεται Αναγέννηση και μέχρι το 16ο αιώνα 
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εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτή την περίοδο οι άνθρωποι 

φτιάχνουν σπουδαία έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής και 

λογοτεχνίας. Εμπνέονται από τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό και 

φέρνουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της δημιουργίας τους. Η εφεύρεση της 

τυπογραφίας ευνόησε τη διάδοση του κινήματος του Ουμανισμού 

(Ανθρωπισμού) που έδωσε έμφαση στις δυνατότητες του ανθρώπου και 

ανέδειξε την αξία της γνώσης. 

Κατά τη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα, Ισπανοί και Πορτογάλοι 

βασιλιάδες χρηματοδοτούν ταξίδια για την εύρεση νέων εμπορικών δρόμων. 

Στην εποχή αυτή των Μεγάλων Ανακαλύψεων, τολμηροί θαλασσοπόροι, 

αξιοποιώντας τις νέες γνώσεις για το σχήμα της Γης και σημαντικές εφευρέσεις 

όπως η μαγνητική πυξίδα και ο αστρολάβος πλέουν με τις καραβέλες τους 

στους Ωκεανούς και εξερευνούν νέα, άγνωστα μέχρι τότε σε αυτούς εδάφη. Από 

το Νέο Κόσμο φτάνουν νέα είδη τροφής όπως το καλαμπόκι, η πατάτα και ο 

καφές και πολύτιμα μέταλλα. Το εμπόριο και η βιοτεχνία γνωρίζουν ραγδαία 

ανάπτυξη και αυξάνουν τον πλούτο της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι ίδρυσαν 

αποικίες στα νέα εδάφη, εκμεταλλεύτηκαν τους ιθαγενείς και κατέστρεψαν 

σημαντικούς πολιτισμούς. 

Σε αυτό το περιβάλλον αναδεικνύονται νέες οικονομικές και κοινωνικές 

δυνάμεις που αμφισβητούν το παλιό καθεστώς. Έτσι, στο τέλος του 17ου αιώνα 

εμφανίστηκε το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού με το οποίο σε όλο τον 

18ο αιώνα εκφράστηκε η ανανέωση της ανθρώπινης σκέψης. Οι φιλόσοφοι του 

Διαφωτισμού, στη θέση του θρησκευτικού φανατισμού, των δεισιδαιμονιών και 

της απολυταρχίας που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, προτείνουν την 

ανεξιθρησκία, τον ορθό λόγο και υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου 

και του πολίτη. Η ανάγκη αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων σε 

συνδυασμό με το θαυμασμό στην επιστήμη και τις δυνατότητες του ανθρώπου 

οδήγησε στην ανάπτυξη των επιστημών. Σημαντικά έργα παρουσιάστηκαν 

επίσης, στη λογοτεχνία και τη μουσική. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ’, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει την κρίση συγκαλεί τη συνέλευση των τριών τάξεων οι οποίες 
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είναι ο κλήρος, οι ευγενείς και οι εκπρόσωποι του λαού. Η τρίτη τάξη 

επαναστατεί, με την υποστήριξη του λαού καταλαμβάνει το φρούριο της 

Βαστίλης και ανατρέπει το απολυταρχικό καθεστώς. Την ίδια χρονιά, το 1789 

συγκαλείται η πρώτη Εθνοσυνέλευση και ψηφίζει τη «Διακήρυξη των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη» σύμφωνα με την οποία κάθε 

εξουσία πηγάζει από το Έθνος και όχι απ’ το μονάρχη. 

Η παραπάνω αφήγηση αποτέλεσε τη βάση για την επιλογή των ιστορικών πηγών. 

Συγκεκριμένα, για την περίοδο της Αναγέννησης, αξιοποιήθηκαν η προσωπογραφία 

του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, έργο που αποδίδεται στον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

Αξιοποιήθηκαν επίσης, οι γνωστοί πίνακες του Ντα Βίντσι, Μόνα Λίζα και Η κυρία 

με την ερμίνα. Στο επίκεντρο όμως της δραστηριότητας που αφορούσε την 

Αναγέννηση, θέσαμε ένα άλλο σχέδιο του Ντα Βίντσι, τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου, 

θεωρώντας το συγκεκριμένο έργο αντιπροσωπευτικό της συγκεκριμένης περιόδου, η 

οποία χαρακτηρίστηκε από τη στροφή των ανθρώπων της τέχνης και του πνεύματος 

προς τον άνθρωπο. Όσον αφορά την εφεύρεση της τυπογραφίας, επιλέξαμε να 

αξιοποιήσουμε την εικόνα ενός από τα αντίτυπα της λατινικής Βίβλου του 

Γουτεμβέργιου, που σώζονται ακόμη και σήμερα. 

Για την περίοδο των Μεγάλων Ανακαλύψεων και της ανάπτυξης του εμπορίου 

αξιοποιήσαμε: α. έναν παγκόσμιο χάρτη του  16
ου

 αιώνα που εντοπίσαμε στο 

διαδίκτυο, β. τη γκραβούρα του 16
ου

 αιώνα, του Θεόδωρου ντε Μπρι, που απεικονίζει 

εργασία σε ορυχείο του Περού κατά το 16
ο
 αιώνα και η οποία εκτίθεται στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη του Παρισιού, και γ. μια γραφική παράσταση που απεικονίζει τις 

εισαγωγές χρυσού σε κιλά στην Ισπανία από την Αμερική κατά το διάστημα 1503-

1650 και την οποία αντλήσαμε από το αποσυρθέν εγχειρίδιο της Ιστορίας της Στ’ 

Δημοτικού των Ρεπούση και άλλων (2006). 

Όσον αφορά την περίοδο του Διαφωτισμού, αξιοποιήθηκαν πορτρέτα τεσσάρων από 

τους φιλοσόφους της περιόδου και συγκεκριμένα, ένα πορτρέτο του Τζον Λοκ, του 

1697 από τον Γκόντφρεϊ Κνέλερ, ένα πορτρέτο του Μοντεσκιέ που εντοπίσαμε στο 

διαδίκτυο, ένα πορτρέτο του Βολταίρου, του 1724 από  το Νικολά ντε Λαργκιγιέρ και 

τέλος, ένα πορτρέτο του Ρουσσώ, του 1753 από τον Μορίς Κουεντίν ντε Λα Τουρ. 

Αξιοποιήθηκαν επίσης, επιλεγμένα αποφθέγματα και φράσεις από γνωστά έργα του 

κάθε φιλοσόφου, τα οποία θεωρήσαμε αντιπροσωπευτικά της σκέψης τους και του 
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έργου τους. Χαρακτηριστικά, από το έργο του Τζον Λοκ επιλέξαμε τη ρήση του ότι 

«Όλοι οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους ίσοι και ανεξάρτητοι.», που εντοπίσαμε στο 

διαδίκτυο, από το έργο του Μοντεσκιέ επιλέξαμε τη φράση «Σε κάθε κράτος 

υπάρχουν τρία είδη εξουσίας: Η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η 

δικαστική εξουσία. […] Δεν υπάρχει ελευθερία όταν το ίδιο πρόσωπο ασκεί και τις 

τρεις εξουσίες. […]», από το Πνεύμα των Νόμων του 1748, από το έργο του 

Βολταίρου επιλέξαμε τη φράση «Το μεγαλύτερο κακό της ανθρωπότητας είναι η 

διχόνοια, κι ένα μόνο βάλσαμο υπάρχει, η αμοιβαία ανοχή.», από Το φιλοσοφικό 

λεξικό του Βολταίρου, στην Ενότητα Περί Ανεξιθρησκίας, και τέλος, από το έργο του 

Ρουσσώ επιλέξαμε τη φράση «Ο λαός οφείλει να είναι ο δημιουργός των νόμων στους 

οποίος υπακούει. Η νομοθετική εξουσία ανήκει στο λαό και σε κανέναν άλλο παρά 

μόνο σε αυτόν.», από το Κοινωνικό Συμβόλαιο του 1762. 

Τέλος, όσον αφορά τη Γαλλική Επανάσταση, αξιοποιήσαμε έναν πίνακα του Αντουάν 

– Φρανσουά Καγιέ ο οποίος απεικονίζει τον τότε βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκο 

ΙΣΤ’, τον οποίο εντοπίσαμε στο διαδίκτυο και τον πίνακα του Ζαν - Μπατίστ 

Λαγιεμάντ, του 1790, που απεικονίζει τη σύλληψη του κυβερνήτη της Βαστίλης, ντε 

Λωναί, κατά την άλωση της από τους επαναστάτες, τον Ιούλιο του 1789. Επίσης, 

αξιοποιήθηκαν η απεικόνιση της πορείας των οπλισμένων γυναικών προς τις 

Βερσαλλίες, τον Οκτώβριου του 1789, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο Καρναβαλέ 

του Παρισιού και δύο γνωστές γελοιογραφίες του τέλους του 18
ου

 αιώνα, όπου 

απεικονιζόται οι τάξεις τις γαλλικής κοινωνίας και η θέση τους, πριν και μετά την 

Επανάσταση. 

2.3.2. Σχεδιασμός της εφαρμογής 

Σύμφωνα με τους Abrahamson & Lindgren (in press), υπάρχουν τρεις προκλήσεις 

που πρέπει να απαντηθούν, κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

ενσώματης γνώσης σε ψηφιακό περιβάλλον. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τις 

δραστηριότητες, τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τη διευκόλυνση των 

μαθητών. Όσον αφορά, την πρώτη πρόκληση, οι δραστηριότητες θα πρέπει να 

επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη την κινητική συμπεριφορά των μαθητών και την 

ανταπόκρισή τους στα ερεθίσματα της καθημερινή τους ζωής Επίσης, είναι 

σημαντικό, οι δραστηριότητες να οργανώνονται  με τέτοιο τρόπο, ώστε η περιήγηση 
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στο ψηφιακό περιβάλλον ενσώματης γνώσης να είναι μια διαδικασία διαβαθμισμένης 

δυσκολίας.  

Σχετικά με τη δεύτερη πρόκληση, οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν θα πρέπει να 

οργανωθούν σε ένα περιβάλλον που θα περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα, ως παράγοντες 

διευκόλυνσης, δημιουργίας στόχων και παροχής κινήτρων για δράση από την πλευρά 

του χρήστη. Δηλαδή, το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να αναπτύσσεται έτσι ώστε 

η δράση του σώματος να συνδέεται με το ίδιο το περιβάλλον, μέσω «κόμβων» 

δράσης – ανάδρασης. Συγκεκριμένα, στα ψηφιακά περιβάλλοντα, το ρόλο του 

«κόμβου», ο οποίος στην ουσία καθοδηγεί το χρήστη, τον αναλαμβάνουν τα εικονικά 

αντικείμενα που εμφανίζονται στις οθόνες, στις επιτραπέζιες επιφάνειες, στον τοίχο ή 

στο πάτωμα, ανάλογα της τεχνολογίας που αξιοποιείται. Υπάρχει όμως η περίπτωση, 

οι ρυθμίσεις του υπάρχοντος κάθε φορά εξοπλισμού να μην ανταποκρίνονται σε 

αυτούς τους στόχους. Επομένως, ο σχεδιαστής ενός ψηφιακού περιβάλλοντος 

ενσώματης γνώσης οφείλει να είναι ανοιχτός στην αξιοποίηση νέων υλικών και 

μέσων, καθώς και σε νέες ρυθμίσεις και τρόπους λειτουργιάς του διαθέσιμου 

εξοπλισμού.  

Τέλος, όσον αφορά την τρίτη πρόκληση, τις περισσότερες φορές, παρατηρείται 

δυσκολία στην ανταπόκριση των μαθητών στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το 

ψηφιακό περιβάλλον ενσώματης γνώσης, ώστε να πραγματοποιήσουν τέτοιες 

κινήσεις, οι οποίες να συνδέονται με το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου. Για 

το λόγο αυτό, είναι σημαντική η διευκόλυνση των μαθητών προς αυτή την 

κατεύθυνση. Το παραπάνω μπορεί να επιτευχθεί μέσω εικονικών αντικειμένων, τα 

οποία λειτουργούν ως σημεία καθοδήγησης του χρήστη. Στη διαδικασία 

διευκόλυνσης του χρήστη, σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος μπορεί να καθοδηγήσει του μαθητές στη χρησιμοποίηση της εφαρμογή με 

στρατηγικές, όπως είναι η επίδειξη, η συνεργατική χρήση, η εξάσκηση με τις 

συσκευές φυσικών διεπαφών και η παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού με οδηγίες 

άλλων χρηστών, με βάση προηγούμενες εμπειρίες τους. Σημαντικό επίσης ρόλο, 

παίζει η αξιολόγηση της εφαρμογής από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να 

καταγραφούν οι στρατηγικές τους κατά τη χρήση της εφαρμογής και οι απόψεις τους 

σχετικά με τη σύνδεση της ενσώματης δράσης τους και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 
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Με βάση τις παραπάνω αρχές για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών 

ενσώματης γνώσης σε ψηφιακό περιβάλλον, κινηθήκαμε στη διαδικασία σχεδιασμού, 

κατασκευής και εγκατάστασης ενός περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας, όπου οι 

μαθητές αλληλεπιδρούν με τα φυσικά και ψηφιακά του στοιχεία, μέσω συσκευών 

φυσικής διεπαφής, για την ενότητα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας στη Στ’ 

Δημοτικού (Κολλιόπουλος κ.ά., 2012) 

2.3.2.1. Makey – Makey και Scratch  

Προτού παρουσιάσουμε τη διαδικασία επιλογής δραστηριοτήτων, κατασκευής και 

εγκατάστασης, θεωρούμε χρήσιμο να εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας δύο 

βασικών συνιστωσών του ψηφιακού περιβάλλοντος που σχεδιάσαμε. Αφενός, το 

«Makey - Makey» αποτελεί μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται με καλώδιο usb 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κυκλοφορεί στο εμπόριο περίπου από το 2012. 

Όπως φαίνεται κι απ’ το όνομά της (Makey – Makey από το «Make a key»), η 

συγκεκριμένη συσκευή έχει την ικανότητα να «αντικαθιστά» οποιοδήποτε πλήκτρο 

του υπολογιστή, με ένα φυσικό αντικείμενο. Για να γίνει κατανοητή αυτή η 

λειτουργία, αρκεί κανείς να σκεφτεί την κίνηση και τη διακοπή του ηλεκτρικού 

ρεύματος, σε ένα κλειστό και ένα ανοιχτό κύκλωμα αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η 

συσκευή του Makey – Makey φέρει στην επιφάνειά της βύσματα, από τα οποία, τα 

περισσότερα αντιστοιχούν σε αριθμούς και γράμματα του πληκτρολογίου, ενώ 

υπάρχει και μία σειρά βυσμάτων που αποτελούν τη γείωση.  

 

Σε αυτά τα βύσματα υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν καλώδια. Όταν η άκρη του 

καλωδίου που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα κουμπιά του πληκτρολογίου έρθει σε 

επαφή με την άκρη του καλωδίου που αντιστοιχεί στη γείωση, τότε το κύκλωμα 

κλείνει και δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του καλωδίου usb, ίδια 
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με την εντολή που θα έδινε το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού του πληκτρολογίου. 

Αυτή η ιδιότητα, σε συνδυασμό με την αγωγιμότητα του ανθρώπινου σώματος, μας 

δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε συσκευές φυσικής διεπαφής, όπου ο 

άνθρωπος, με το άγγιγμά του, μετατρέπεται στον αγωγό που κλείνει το κύκλωμα και 

δίνει εντολή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή να κάνει την ίδια λειτουργία που θα 

έκανε, αν κάποιος πατούσε ένα κουμπί του πληκτρολογίου. Επίσης, αυτή η ιδιότητα, 

μας επιτρέπει να συνδέσουμε τις άκρες των καλωδίων με φυσικά αντικείμενα που 

είναι αγώγιμα, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα μεταλλικά αντικείμενα, 

αντικείμενα επενδυμένα με αλουμινόχρατο, αλλά και το ανθρώπινο σώμα, 

αντιστοιχίζοντάς τα με ένα κουμπί του πληκτρολογίου. Από την περιγραφή της 

λειτουργίας της συγκεκριμένης συσκευής, γίνεται κατανοητή η χρησιμότητά της στο 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων, υψηλού επιπέδου εμπλοκής του σώματος του μαθητή. 

Όσον αφορά το «Scratch», πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδομένο λογισμικό στο 

χώρο της εκπαίδευσης, ακόμη και στην Ελλάδα, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν στο 

διαδίκτυο. Το Scratch αποτελεί ένα λογισμικό προγραμματισμού, αρκετά εύχρηστο, 

ώστε να το χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές.  

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία ιστοριών και παιχνιδιών, τα 

οποία εξελίσσονται ανάλογα των εντολών που δίνει ο χρήστης στο λογισμικό, 

πατώντας πλήκτρα του υπολογιστή. Σημαντικό στοιχείο του Scratch είναι η 

δυνατότητα αξιοποίησης εικόνων και ήχων από τη μνήμη του υπολογιστή ή το 

διαδίκτυο και το περιβάλλον σχεδιασμού που προσφέρει, αντίστοιχο με αυτό της 

«Ζωγραφικής» των Windows, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προοπτικές για το 

σχεδιασμό εντυπωσιακών πολυμεσικών δραστηριοτήτων. Η προβολή της ιστορίας, 
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του παιχνιδιού ή όποιας άλλης δραστηριότητας γίνεται σε ένα πλαίσιο, εντός του 

περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο μεγεθύνεται σε διαστάσεις πλήρους οθόνης.  

2.3.3. Κατασκευή και Λειτουργία 

Συνδυάζοντας τις ιδιότητες του Makey – Makey με τις λειτουργίες του Scratch, 

κατασκευάσαμε συσκευές φυσικής διεπαφής, μέσω των οποίων, οι μαθητές με την 

φυσική τους κίνηση έδιναν εντολές στο Scratch, αντί να πατούν τα πλήκτρα του 

υπολογιστή, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο υψηλά επίπεδα εμπλοκής του σώματος 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η προβολή του περιβάλλοντος του Scratch, με τα 

εικονικά αντικείμενα που σχεδιάσαμε, γινόταν με συσκευές προβολής, από αυτές που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο, επάνω στο τοίχο, όπου υπήρχαν άλλα φυσικά 

αντικείμενα, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας.  

 

Στο σημείο αυτό, γίνεται η παρουσίαση των συσκευών φυσικής διεπαφής που 

κατασκευάστηκαν και του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με τα 

δεδομένα του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας. Η παρουσίαση γίνεται με τη 

σειρά των ιστορικών γεγονότων της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, τα οποία 

αφορούσε η πρώτη ενότητα της Ιστορίας στη Στ’ Δημοτικού. 

2.3.3.1. Αναγέννηση 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, για κάθε ένα από τα κεφάλαια της νεώτερης ευρωπαϊκής 

ιστορίας, αξιοποιήθηκαν μία σειρά από ιστορικές πηγές. Οι δραστηριότητες 
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επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδέεται το περιεχόμενο της ιστορικής πηγής 

με τα εικονικά και ηχητικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας 

και την κίνηση του μαθητή. Εν προκειμένω, η εισαγωγή στο κεφάλαιο για την 

Αναγέννηση, αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, γινόταν 

με αφορμή την αυτοπροσωπογραφία του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τυπωμένο 

αντίγραφο της οποία ήταν κολλημένο στην επιφάνεια του τοίχου. Ωστόσο, από αυτή 

την εικόνα απουσίαζαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλλιτέχνη, τα οποία 

όμως προβάλλονταν, ακριβώς στο ίδιο σημείο, από τη συσκευή προβολής. Ακριβώς 

δίπλα από τον πίνακα, υπήρχε ανάγλυφο, κατασκευασμένο από σκληρό χαρτόνι και 

καλυμμένο με αλουμινόχαρτο το σύμβολο του ηχείου, σε δύο σημεία του οποίου και 

χωρίς να βρίσκονται σε επαφή, ήταν συνδεδεμένες οι άκρες δύο καλωδίων που 

οδηγούσαν στο Makey – Makey, δημιουργώντας έτσι μία συσκευή φυσικής διεπαφής. 

Παράλληλα, ένα λευκό εικονικό σήμα που αναβόσβηνε, το οποίο προβαλλόταν 

ακριβώς επάνω της από τη συσκευή προβολής, καλούσε το μαθητή να την αγγίξει με 

την παλάμη του. Μόλις ο μαθητής άγγιζε το «ηχείο», το κύκλωμα έκλεινε, αφού με 

το αγώγιμο χέρι του έφερνε στην ουσία σε επαφή τις δύο άκρες των καλωδίων που 

συνδέονταν στο Makey  - Makey, δίνοντας στο Scratch την ίδια εντολή που θα έδινε 

αν πατούσε το κουμπί «Space» του πληκτρολογίου.  

    

Με το άγγιγμα λοιπόν, το εικονικό πρόσωπο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «ζωντάνευε» 

και αφηγούταν μια σύντομη ιστορία του καλλιτέχνη, η οποία ακουγόταν από το ηχείο 

του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης και ανάλογα του περιεχομένου της, 

στο σημείο του προσώπου εμφανίζονταν για μερικά δευτερόλεπτα η σημαία της 

Ιταλίας, όταν ο Ντα Βίντσι αναφερόταν στην καταγωγή του, η Μόνα Λίζα και Η 
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κυρία με την ερμίνα, όταν ο καλλιτέχνης αναφερόταν σε γνωστά του έργα. Κατόπιν, ο 

Ντα Βίντσι καθοδηγούσε τους μαθητές στην επόμενη δραστηριότητα.  

   

Ακριβώς κάτω από την αυτοπροσωπογραφία του, ήταν τοποθετημένο στον τοίχο ένα 

άλλο γνωστό σχέδιο του καλλιτέχνη, ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου. Συγκεκριμένα, 

στον τοίχο ήταν κολλημένο ένα τυπωμένο αντίγραφο του έργου, από το οποίο 

απουσίαζε ολόκληρο το σώμα, το οποίο όμως προβαλλόταν ημιτελές από τη συσκευή 

προβολής, στη μία από τις δύο στάσεις που έχει ο άνθρωπος μέσα στο πλαίσιο. Στο 

δάπεδο του χώρου όπου εγκαταστάθηκε το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, 

είχαμε τοποθετήσει ένα πλαίσιο από χαρτόνι, το οποίο στην επιφάνειά του έφερε, 

σχεδιασμένα στη σειρά με αλουμινόχαρτο, τέσσερα ανθρώπινα βήματα, δύο του 

αριστερού και δύο του δεξιού ποδιού, τα οποία ήταν συνδεδεμένα στο Makey – 

Makey, αντιστοιχώντας σε δύο κουμπιά του πληκτρολογίου.  

 

Όταν ο Ντα Βίντσι καλούσε τους μαθητές να τον «βοηθήσουν», ώστε να 

ολοκληρώσει το έργο του, οι μαθητές έπρεπε να ανοιγοκλείσουν με ταχύτητα τα 

πόδια τους επάνω στα βήματα. Ανάλογα με τα βήματα στα οποία πατούσαν οι 

μαθητές, το σχέδιο του ανθρώπου που προβαλλόταν άλλαζε από τη μία, στην άλλη 

στάση, μέχρι οι μαθητές να ολοκληρώσουν δέκα επαναλήψεις, οπότε και 

εμφανιζόταν ολόκληρο, με τον Ντα Βίντσι να συγχαίρει τον χρήστη. Με τον τρόπο 
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αυτό, οι μαθητές με την ενσώματη δράση τους, αναπαριστούσαν τις στάσεις του 

«Άνθρωπο του Βιτρούβιου», στο γνωστό σχέδιο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 

Προκειμένου να είναι εφικτό το κλείσιμο του κυκλώματος, οι μαθητές καλούνταν να 

βγάλουν τα παπούτσια τους, προτού χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη συσκευή 

φυσικής διεπαφής.  

     

Αφού τελείωνε αυτή η διαδικασία, ακολουθούσε η γνωριμία με την τυπογραφία. Για 

την αναπαράσταση της τυπογραφίας, κατασκευάσαμε το ομοίωμα ενός τυπογράφου 

από δύο ορθογώνια κομμάτια σκληρό χαρτόνι, τα οποία ήταν κολλημένα με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να σχηματίζουν γωνία 35
 
μοιρών.  

    

Τόσο στο επάνω, όσο και στο κάτω κομμάτι, από τη μέσα μεριά κολλήσαμε 

αλουμινόχαρτο στο οποίο κατέληγαν οι άκρες των καλωδίων που συνδέονταν στο 

Makey – Makey και αντιστοιχούσαν σε ένα από τα κουμπιά του πληκτρολογίου. 

Μάλιστα, στο επάνω μέρος του «τυπογράφου» τοποθετήσαμε το ομοίωμα ενός 
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εμβόλου και οδηγίες για τη χρησιμοποίηση του, συνοδευμένες με μία σύντομη 

ιστορία, η οποία ανέφερε επί λέξει «Εργάζεσαι σε ένα τυπογραφείο του 15
ου

 αιώνα, 

τύπωσε το πρώτο σου βιβλίο», καλώντας τους μαθητές να πιέσουν με το χέρι τους το 

έμβολο. Μόλις οι μαθητές ακολουθούσαν την οδηγία, το κύκλωμα έκλεινε, αφού το 

επάνω μέρος της κατασκευής ερχόταν σε επαφή με το κάτω μέρος, δίνοντας εντολή 

στο Scratch να εμφανίσει την εικόνα από τη λατινική Βίβλο του Γουτεμβέργιου, η 

οποία προβαλλόταν στον τοίχο με τέτοιο τρόπο, όπως εκτυπώνεται στην 

πραγματικότητα μία σελίδα από ένα σύγχρονο εκτυπωτή. Μόλις ο χρήστης 

ολοκλήρωνε πέντε επαναλήψεις, στη θέση της εικόνας με τη σελίδα της Βίβλου, 

εμφανιζόταν η εικόνα του εξωφύλλου του βιβλίου, το οποίο σχεδιάσαμε στο 

πρόγραμμα σχεδίασης του Scratch, συνοδευμένο με πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο βιβλίο. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το βιβλίο μετακινούταν σε 

άλλο σημείο του περιβάλλοντος του Scratch και αυτή τη φορά φαινόταν η πλαϊνή του 

όψη, τοποθετημένη σε ένα ράφι, κάτι που σήμαινε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συνδυασμός της χρησιμοποίησης ενός φυσικού 

αντικειμένου, με τις εικονικές προβολές, μέσω της συσκευής φυσικής διεπαφής, 

έδωσε τη δυνατότητα να αναπαραστήσουμε την έννοια της τυπογραφίας. 

   

2.3.3.2. Μεγάλες Ανακαλύψεις και Ανάπτυξη Εμπορίου 

Τις δραστηριότητες που αφορούσαν την περίοδο της Αναγέννησης, ακολουθούσαν 

εκείνες σχετικά με την περίοδο των Μεγάλων Ανακαλύψεων και της Ανάπτυξης 

Εμπορίου. Συγκεκριμένα, στην επιφάνεια του τοίχου, υπήρχε κολλημένος ένας 

τυπωμένος παγκόσμιος χάρτης του 16
ου

 αιώνα, τον οποίο ονομάσαμε «Χάρτη του 

Εμπορίου». Τα σημεία του χάρτη, τα οποία αποτελούσαν αποικίες της Πορτογαλίας, 

φωτίζονταν με πράσινο χρώμα, ενώ τα σημεία του χάρτη, που αποτελούσαν αποικίες 

της Ισπανίας, φωτίζονταν με κόκκινο χρώμα. Στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής 
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ήταν καρφιτσωμένη με μια μεταλλική πινέζα, μία χάρτινη μινιατούρα ντομάτας, στην 

οποία, από την πίσω πλευρά κατέληγε η άκρη ενός καλωδίου που συνδεόταν στο 

Makey – Makey. 

 

Ταυτόχρονα, μία αληθινή ντομάτα ήταν συνδεδεμένη, επίσης με ένα καλώδιο που με 

τη σειρά του κατέληγε στο Makey – Makey. Μόλις ο μαθητής άγγιζε την αληθινή 

ντομάτα, η οποία είναι αγώγιμη, στη μεταλλική πινέζα, με την οποία στηριζόταν η 

ψεύτικη ντομάτα στο χάρτη, το κύκλωμα έκλεινε, δίνοντας εντολή στο Scratch να 

προβάλλει ένα εικονικό βέλος το οποίο κινούταν και ξεκινούσε από τη Λατινική 

Αμερική με κατεύθυνση προς την Ευρώπη, αναπαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τη 

διαδικασία εισαγωγής άγνωστων μέχρι τότε προϊόντων από το Νέο Κόσμο προς την 

Ευρώπη. 

 

Ακριβώς κάτω από τον παραπάνω χάρτη, βρισκόταν τοποθετημένη η γκραβούρα του 

Θεόδωρου ντε Μπρι, η οποία απεικονίζει εργασία σε ορυχείο του Περού κατά του 16
ο
 

αιώνα. Σε δύο σημεία της αναπαράστασης, όπου φαίνεται ο χρυσός τον οποίο 
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εξόρυσσαν οι ιθαγενείς, συνδέσαμε αντίστοιχα τις άκρες δύο καλωδίων που οδηγούν 

στο Makey – Makey και τα καλύψαμε με αλουμινόχαρτο με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

υφή τους να είναι ανάγλυφη και να παραπέμπει σε ακατέργαστο μέταλλο.  

   

Μόλις ο μαθητής άγγιζε τη συγκεκριμένα επιφάνεια, η παλάμη του γινόταν αγωγός, ο 

οποίος στην ουσία έκλεινε το κύκλωμα και έδινε εντολή στο Scratch, πρώτον, να 

φωτίσει την γκραβούρα, ώστε να τονιστεί η εικόνα της εκμετάλλευσης των ιθαγενών 

από τους Ευρωπαίους, δεύτερον, να εμφανιστεί ένα διάγραμμα με τις εισαγωγές 

χρυσού στην Ισπανία κατά το 16
ο
 αιώνα και τρίτον, να εμφανιστεί και πάλι ένα 

βέλος, που με τον ίδιο τρόπο, όπως προηγουμένως, κινούταν από τη Λατινική 

Αμερική προς την Ευρώπη. 

2.3.3.3. Διαφωτισμός: 

Ομοίως με προηγουμένως, ακολουθούσαν οι δραστηριότητες σχετικά και την περίοδο 

του Διαφωτισμού. Σε λευκό χαρτί, κολλημένο στον τοίχο, υπήρχε σχεδιασμένο το 

περίγραμμα ενός ανθρώπινου σώματος από το θώρακα και επάνω. Στο κάτω 

αριστερό μέρος του σχεδίου, υπήρχε σχεδιασμένο και καλυμμένο με αλουμινόχαρτο 

ένα βέλος, σε δύο σημεία του οποίου κατέληγαν δύο καλώδια του Makey – Makey με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μη βρίσκονται σε επαφή. Στο κάτω δεξιό μέρος του σχεδίου, 

υπήρχε το χάρτινο ομοίωμα ενός κοινού διακόπτη ρεύματος, ο οποίος ήταν έτσι 

συνδεδεμένος με το Makey – Makey, ώστε το κύκλωμα να κλείνει με το πάτημα του 

διακόπτη, όπως ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινή ζωή. Στο επάνω αριστερό 

μέρος, ακριβώς δίπλα από το κεφάλι του ανθρώπινου σώματος, υπήρχε το σχέδιο 

μιας λάμπας, συμβολίζοντας τη σύλληψη ιδεών, ενώ στο επάνω δεξιό μέρος, υπήρχε 

σχεδιασμένο ένα πλαίσιο, συμβολίζοντας το περιεχόμενο της ανθρώπινης σκέψης και 
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κάτω από το παραπάνω σύνολο σχεδίων, υπήρχε σχεδιασμένος ένας χάρτης της 

Ευρώπης. 

   

Η δραστηριότητα ξεκινούσε, όταν ένα φωτεινό βέλος, που προβαλλόταν ακριβώς 

επάνω στο φυσικό βέλος, καλούσε τους μαθητές να το πατήσουν. Μόλις ο μαθητής 

άγγιζε το βέλος και αφού έκλεινε το κύκλωμα, η συσκευής προβολής φώτιζε αυτή τη 

φορά το διακόπτη του ρεύματος, προκαλώντας τον μαθητή να τον πατήσει, ενώ στο 

πλαίσιο του ανθρώπινου σώματος εμφανιζόταν η εικόνα του ερευνητή, ο οποίος 

καλούσε το μαθητή να ανάψει το φως, προκειμένου να ανακαλύψει την ιστορία, με 

ένα μήνυμα που εμφανιζόταν ακριβώς εντός του σχεδιασμένου πλαισίου σκέψης. 

Μόλις ο μαθητής «άναβε το φως», αμέσως φωτιζόταν το εσωτερικού του σχεδίου της 

λάμπας, ενώ η ανθρώπινη φιγούρα «ζωντάνευε» και με μια σύντομη αφήγηση, 

εισήγαγε το μαθητή στην ενότητα του Διαφωτισμού. 
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Για την εμφάνιση του πρώτου σε σειρά φιλοσόφου, που ήταν ο Τζον Λοκ, ο μαθητής 

έπρεπε να πατήσει το βέλος, όπως και για τη μετάβαση στον επόμενο φιλόσοφο, ενώ 

για το περιεχόμενο της σκέψης του καθενός, έπρεπε να πατήσει τον τεχνητό διακόπτη 

ρεύματος, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Όσον αφορά 

την αναπαράσταση του περιεχομένου της σκέψης των διαφωτιστών, αξιοποιήθηκαν 

εικονικά σύμβολα, τα οποία προβάλλονταν εντός του πλαισίου που βρισκόταν στο 

επάνω δεξιό μέρος της ανθρώπινης φιγούρας και διάφορες εικόνες σχετικές με το 

περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, να την αναπαράσταση της ιδέας της ισότητας, 

αξιοποιήθηκε το σύμβολο της ισότητας, ανάμεσα στις φιγούρες ενός άντρα και μίας 

γυναίκας και μία έγχρωμη εικόνα που απεικόνιζε μαζί, ανθρώπους διαφορετικού 

χρώματος. Για την αναπαράσταση της διάκρισης των εξουσιών, αξιοποιήθηκαν 

σύμβολα και εικόνες που παρέπεμπαν στη νομοθετική, στην εκτελεστική και τη 

δικαστική εξουσία αντίστοιχα, ενώ για την αναπαράσταση της ιδέας της ανοχής στη 

διαφορετικότητα, αξιοποιήθηκαν σε αντιπαραβολή, σύμβολα και εικόνες που 

σχετίζονταν με τον πόλεμο και την ειρήνη. Τέλος, για την αναπαράσταση της έννοιας 

της λαϊκής κυριαρχίας, αξιοποιήθηκαν σύμβολα και εικόνες που σχετίζονταν με το 

λαό, τις εκλογές και τη νομοθετική εξουσία. Τα σύμβολα και εικόνες εμφανίζονταν 

ταυτόχρονα και ήταν συγχρονισμένα με τα λεγόμενα των διαφωτιστών, τα οποία ήταν 

ηχογραφημένα και ακούγονταν από τα ηχεία, ενώ οι φιγούρες των διαφωτιστών 

εμφανίζονταν εντός του πλαισίου του σχεδίου του ανθρώπινου σώματος, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, με τα μάτια και το στόμα να ανοιγοκλείνουν κατά διάρκεια 

του ηχογραφημένου σήματος. Επίσης, με την εμφάνιση κάθε διαφωτιστή, φωτιζόταν 

στα χρώματα της σημαίας της, η χώρα καταγωγής του στο χάρτη της Ευρώπης και 

εμφανιζόταν επίσης, το όνομά του, συνοδευμένο από τη χρονολογία γέννησης και 

θανάτου του. 

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, προσθέσαμε ένα παιχνίδι 

με δύο ερωτήσεις κατανόησης. Συγκεκριμένα, μετά την παρουσίαση των απόψεων 

του Μοντεσκιέ, σχετικά με τη διάκριση των εξουσιών, η φιγούρα του ερευνητή 

καλούσε τους μαθητές να απαντήσουν στην εξής ερώτηση: «Επομένως, σε ποια από 

τις τρεις εξουσίες ανήκουν οι βουλευτές του Νομού Φλώρινας;». Ταυτόχρονα με την 

εκφώνηση της ερώτησης, οι μαθητές έβλεπαν σε φωτογραφία τους δύο βουλευτές του 

Νομού Φλώρινας και έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις επιλογές, που ήταν «α. 

στη νομοθετική», «β. στην εκτελεστική» και «γ. στη δικαστική». Επίσης, στο τέλος της 
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δραστηριότητας για το Διαφωτισμό και αφού είχαν παρουσιαστεί οι απόψεις όλων 

των φιλοσόφων, η φιγούρα του ερευνητή καλούσε και πάλι τους μαθητές να 

απαντήσουν, αυτή τη φορά στην εξής ερώτηση: «Επομένως, σε ποια χώρα βρισκόταν 

οι έδρα του Διαφωτισμού;». Παράλληλα με την εκφώνηση της ερώτησης, οι μαθητές 

έβλεπαν και έπρεπε να επιλέξουν μία από τις σημαίες της Γαλλίας, της Ιταλίας ή της 

Αγγλίας. Τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη ερώτηση, η σωστή απάντηση 

επέτρεπε τη συνέχεια της περιήγησης στο ψηφιακό περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι ακόμη και για την απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων, κατασκευάσαμε μία 

συσκευή φυσικής διεπαφής, η οποία έμοιαζε με ένα κοινό τηλεχειριστήριο. Δηλαδή, 

επρόκειτο για ένα μικρό χάρτινο κουτί, διαστάσεων παλάμης, στο οποίο 

τοποθετήσαμε τις επιλογές «α», «β» και «γ», συνδέοντας την κάθε μία με ένα 

διαφορετικό καλώδιο, τα οποία, μαζί με ένα τέταρτο, κατέληγαν στο Makey – Makey. 

Ο μαθητής καλούταν να πιάσει τη συσκευή με το ένα χέρι και με το άλλο να πατήσει 

το κουμπί της επιλογής του, ώστε να κλείσει το κύκλωμα. Η συγκεκριμένη συσκευή 

ήταν συνδεδεμένη στο Makey – Makey με μακριά και λεπτά καλώδια, κάτι που την 

καθιστούσε φορητή και εύχρηστη. 

2.3.3.4. Γαλλική Επανάσταση 

Η σωστή απάντηση στην τελευταία ερώτηση της προηγούμενης δραστηριότητας, 

σχετικά με την έδρα του πνευματικού κινήματος του Διαφωτισμού, που ήταν η 

Γαλλία, αποτελούσε το συνδετικό κρίκο με τις δραστηριότητες του επόμενου 

κεφαλαίου, που αφορούσε τη Γαλλική Επανάσταση του 1789. Μόλις το Scratch 

ανακοίνωνε ότι η σωστή απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι η Γαλλία, η 

φιγούρα του ερευνητή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με μία σύντομη αφήγηση 

σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Γαλλίας το καλοκαίρι του 

1789, έθετε το πλαίσιο των επόμενων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, στον τοίχο 

υπήρχε κολλημένη μια έγχρωμη εικόνα με ένα σκίτσο από το τέλη του 19
ου

 αιώνα 

που απεικόνιζε την κοινωνική διαστρωμάτωση στη Γαλλία της προεπαναστατικής 

εποχής. Στο σημείο του σκίτσου όπου βρισκόταν το εργαλείο που κρατούσε ο 

εκπρόσωπος της τρίτης τάξης, τοποθετήσαμε ένα τρισδιάστατο ομοίωμα του, του 

οποίου η άκρη δεν ερχόταν σε επαφή με την επιφάνεια της φωτοτυπίας.  
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Σε αυτό το σημείο και στο απέναντί του συνδέσαμε τις άκρες των καλωδίων που 

οδηγούσαν στο Makey – Makey με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή, 

παρά μόνο αν ο χρήστης πίεζε την άκρη του τεχνητού εργαλείου προς την επιφάνεια 

της φωτοτυπίας, οπότε κι έκλεινε το κύκλωμα. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, όταν 

ο αφηγητής αναφερόταν στο Βασιλιά Λουδοβίκο, εμφανιζόταν επάνω από τη 

συγκεκριμένη συσκευή το πορτρέτο του Βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ’, ενώ όταν 

αναφερόταν στις τρεις τάξεις της γαλλικής κοινωνίας, φωτιζόταν αντιστοίχως οι 

εκπρόσωποί τους στο προαναφερθέν σκίτσο και δίπλα από τον καθένα εμφανιζόταν 

ένας αριθμός. Για παράδειγμα, δίπλα από τον εκπρόσωπο του «Κλήρου» εμφανιζόταν 

το «1», δίπλα από τον εκπρόσωπο των «ευγενών» εμφανιζόταν το «2» και δίπλα από 

τον εκπρόσωπο του λαού, εμφανιζόταν το «3».  
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Με το τέλος της αφήγησης και αφού είχε τεθεί το πλαίσιο, εμφανιζόταν το φρούριο 

της Βαστίλης, με υψωμένη τη σημαία του Βασιλείου, χωρίς όμως να φαίνονται οι 

επαναστατημένοι Γάλλοι και οι καπνοί από τους κανονιοβολισμούς και τις φωτιές, 

ενώ μια άλλη φωτεινή ένδειξη που προβαλλόταν από τη συσκευή προβολής ακριβώς 

επάνω στο σημείο της φυσικής διεπαφής που περιγράφηκε παραπάνω, καλούσε τους 

μαθητές να πιέσουν την άκρη της προς την επιφάνεια, ώστε να κλείσει το κύκλωμα. 

Μόλις συνέβαινε αυτή η διαδικασία, δίπλα από το σκίτσο με τις τάξεις της γαλλικής 

κοινωνίας προβαλλόταν η κοινωνική πυραμίδα της γαλλικής κοινωνίας, ώστε να 

επιτευχθεί μια πιο παραστατική απεικόνιση της κοινωνικής κατάστασης της περιόδου 

και των αιτιών που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση. Αμέσως μετά, το κομμάτι 

της παραπάνω πυραμίδας που αντιστοιχούσε στην πολυπληθέστερη τρίτη τάξη 

μετακινούταν προς το πάνω και μόλις έφτανε στο ύψος του πίνακα με την άλωση της 

Βαστίλης, εξαφανιζόταν και στη θέση του εμφανίζονταν και συμπλήρωναν τον 

πίνακα οι επαναστάτες.  
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Στο σημείο αυτό, υπήρχε κατασκευασμένο το ομοίωμα ενός κανονιού και μερικά 

εκατοστά δεξιά του, ήταν σχεδιασμένη μία στοίβα με σφαίρες κανονιού, αμφότερα 

καλυμμένα με αλουμινόχαρτο και συνδεδεμένα με το Makey – Makey. Επίσης, στην 

αριστερή πλευρά της συγκεκριμένης κατασκευής, όπως ήδη προαναφέρθηκε, 

προβαλλόταν υψωμένη η σημαία του Βασιλείου, στη βάση του ιστού της οποίας, σε 

δύο διαφορετικά σημεία υπήρχαν συνδέσεις του Makey – Makey. Αφού οι 

επαναστάτες εμφανίζονταν, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, μία 

φωτεινή ένδειξη επάνω στο κανόνι και στη στοίβα με τη σφαίρες καλούσε το μαθητή 

να αγγίξει να δύο σημεία. Μόλις ο μαθητής «γέμιζε το κανόνι», το κύκλωμα έκλεινε 

και από την κάνη του κανονιού εμφανιζόταν φωτιά, ενώ ταυτόχρονα ακουγόταν ένας 

ισχυρός κανονιοβολισμός. Τότε, ο πίνακας με την άλωση της Βαστίλης 

συμπληρωνόταν με καπνούς και φωτιές, ενώ οι επαναστάτες κινούνταν. Εν συνεχεία, 

μία φωτεινή ένδειξη καλούσε τους μαθητές να αγγίξουν τη βάση του ιστού της 

σημαίας. Μόλις το κύκλωμα έκλεινε, η σημαία του Βασιλείου υποστελλόταν και στη 

θέση της ανέβαινε η σημαία της Γαλλίας με τις τρεις ρίγες.  

   

   



 

81 
 

Αμέσως μετά, δίπλα από την εικόνα του σκίτσου που απεικόνιζε τη γαλλική κοινωνία 

πριν την Επανάσταση, εμφανιζόταν ένα σκίτσο της περιόδου, που απεικόνιζε τους 

εκπροσώπους των τριών τάξεων της γαλλικής κοινωνίας σε αντεστραμμένους 

ρόλους, προκειμένου να αναπαρασταθεί η ανατροπή των κοινωνικών και πολιτικών 

συσχετισμών. Η ιστορία τελείωνε με την εμφάνιση ενός σύντομου επιλόγου για την 

κατάληξη της Γαλλικής Επανάστασης, όπως συχνά συμβαίνει σε κινηματογραφικές 

ταινίες, ο οποίος ανέφερε επί λέξει: «…το 1789 συγκαλείται η Εθνοσυνέλευση και 

ψηφίζει τη “Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη”.», υπό τη 

μουσική υπόκρουση του «Keyboard suite in D minor (HWV 437)», έργο του Georg 

Friedrich Händel, των αρχών του 18
ου

 αιώνα, το οποίο χρησιμοποίησε ο σκηνοθέτης 

Stanley Kubrick στην ταινία «Barry Lyndon», του 1975 και η οποία τοποθετείται 

χρονικά στην προεπαναστατική περίοδο. 
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2.3.4. Χρόνος σχεδιασμού και κατασκευής 

Η τελική επιλογή των δραστηριοτήτων, των υλικών και των συσκευών, 

πραγματοποιήθηκε έπειτα από μία διαδικασία που διήρκησε έξι μήνες. Το γεγονός ότι 

δεν υπήρχαν προηγούμενα παραδείγματα εφαρμογής της ενσώματης γνώσης σε 

ψηφιακό περιβάλλον, που να αφορούσαν την Ιστορία ή γενικότερα τις ανθρωπιστικές 

σπουδές στην εκπαίδευση, παρά μόνο στις θετικές επιστήμες, κατέστησε χρονοβόρα 

την παραπάνω διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος 

προσπαθώντας να συνδέσουμε το θεωρητικό πλαίσιο της ενσώματης γνώσης σε 

περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, με τους μαθησιακούς στόχους της 

συγκεκριμένης ενότητας από την Ιστορία της Στ’ Δημοτικού, προβήκαμε στο 

σχεδιασμό και στην κατασκευή μιας σειράς από διαφορετικούς τύπους 

δραστηριοτήτων και απτικών συσκευών. Τη χρησιμότητά τους για την επίτευξη των 

στόχων μας, την ελέγχαμε τακτικά με τη βοήθεια είτε συναδέλφων φοιτητών, είτε 

μαθητών της Στ’ Δημοτικού από το οικογενειακό και φιλικό μας περιβάλλον, 

εξετάζοντας τους τρόπους αλληλεπίδρασής τους με την εφαρμογή, την ευχρηστία της 

και την πρόκληση ενδιαφέροντος στο χρήστη. Αφού απορρίψαμε μια σειρά από 

δραστηριότητες και συσκευές και αφού αναπροσαρμόσαμε άλλες, καταλήξαμε στις 

τελικές μας επιλογές, οι οποίες παρουσιάστηκαν προηγουμένως και τις οποίες 

αξιολογούμε στην παρούσα εργασία. 

2.3.5. Εγκατάσταση 

Οι συσκευές φυσικής διεπαφής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν το μέσω 

αλληλεπίδρασης των μαθητών με τα φυσικά και ψηφιακά δεδομένα του 

περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας. Το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας 

που σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε, όπως περιγράφθηκε ανωτέρω, εγκαταστάθηκε 

σε μία αίθουσα διαστάσεων 3,00 μέτρα Χ 4,00 μέτρα, στο κτίριο της Παιδαγωγικής 

Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  
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Η επιλογή του χώρου έγινε με κριτήριο την ευκολία εγκατάστασης του εξοπλισμού 

και μετακίνησης των μαθητών εντός του αλλά και με κριτήριο την περιορισμένη 

φωτεινότητά του, προκειμένου να είναι εφικτή η προβολή από τις συσκευές 

προβολής.  

 

Για τη δημιουργία του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας αξιοποιήθηκαν δύο 

φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές με εγκατεστημένο το λογισμικό Scratch, δύο 

συσκευές Makey – Makey και δύο συσκευές προβολής, οι οποίες ήταν τοποθετημένες 

σε ορθή γωνία, επειδή οι τυπωμένες εικόνες, οι χάρτες και οι συσκευές φυσικής 

διεπαφής, που ήταν τοποθετημένες στην επιφάνειά τους, βρίσκονταν στην επιφάνεια 

δύο διπλανών, από τους τοίχους της αίθουσας.  
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Στην πρώτη επιφάνεια ήταν εγκατεστημένες οι συσκευές που αφορούσαν την περίοδο 

της Αναγέννησης και των Μεγάλων Ανακαλύψεων – Ανάπτυξης του Εμπορίου και 

στη δεύτερη επιφάνεια ήταν εγκατεστημένες οι συσκευές που αφορούσαν την 

περίοδο του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης έτσι, ώστε να θυμίζουν μια 

ιστορική γραμμή.  

2.3.6. Μεθοδολογικό εργαλείο 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκε ένας συνδυασμός 

ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, στην προσπάθεια εξαγωγής 

συμπερασμάτων για τη συμβολή των φυσικών διεπαφών στη επίτευξη μαθησιακών 

στόχων για το μάθημα της ιστορίας στη Στ’ Δημοτικού. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήσαμε τρία εργαλεία συλλογής δεδομένων. Το πρώτο, που αφορούσε τη 

συλλογή δεδομένων για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για το γνωστικό 

αντικείμενο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, ήταν ένα φύλλο αξιολόγησης με 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Το δεύτερο, που αφορούσε τη συλλογή δεδομένων για τη 

διερεύνηση της ευχρηστίας της τεχνολογικής εφαρμογής από τους μαθητές και των 

απόψεών τους για τη συγκεκριμένη προσέγγιση, ήταν ένα ερωτηματολόγιο κλίμακας 

ιεράρχησης Likert. Το τρίτο εργαλείο, που επίσης αφορούσε τη συλλογή δεδομένων 

για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την τεχνολογική εφαρμογή που 

σχεδιάσαμε, ήταν η ημι-δομημένη ομαδική συνέντευξη. Γενικά, αποφύγαμε τις 

καθοδηγητικές και περίπλοκες ερωτήσεις, όπως και ερωτήσεις με διπλές αρνήσεις. 

Σχετικά με τη διαμόρφωση των ερωτηματολογίων, φροντίσαμε να έχουν εξωτερική 
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εμφάνιση που να τα καθιστούσε ελκυστικά και ενδιαφέροντα και αποφύγαμε τις 

περίπλοκες οδηγίες (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Όσον αφορά το πρώτο ερωτηματολόγιο, αποτελούταν από έξι ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου, σχετικές με το γνωστικό περιεχόμενο. Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις 

αφορούσαν με τη σειρά τα ιστορικά θέματα που μελέτησαν οι μαθητές (Αναγέννηση, 

Μεγάλες Ανακαλύψεις – Ανάπτυξη Εμπορίου, Διαφωτισμός, Γαλλική Επανάσταση) 

και σχετίζονταν με τον ορισμό της ιστορικής σκέψης, όπως παρουσιάστηκε στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας. Δηλαδή, η απάντησή τους απαιτούσε την 

ενασχόληση με τις ιστορικές πηγές, την κριτική τους ανάγνωση και τη διάκριση των 

αιτιών και των αποτελεσμάτων των ιστορικών γεγονότων. Η πέμπτη ερώτηση 

αποσκοπούσε στη διερεύνηση των γεγονότων τα οποία οι μαθητές θεωρούν 

σημαντικά. Τέλος, η έκτη ερώτηση αφορούσε στην ιστορική συνείδηση, δηλαδή στην 

αντίληψη των μαθητών για τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα του παρελθόντος 

συμβάλλουν στην κατανόηση του παρόντος και στην προσδοκία του μέλλοντος. Οι 

έξι ερωτήσεις, ήταν αυτολεξεί οι εξής: «1. Ποιες ήταν οι ασχολίες και τα ενδιαφέροντα 

των ανθρώπων στην εποχή της Αναγέννησης;», «2. Πες μας ποιο ήταν το πιο θετικό 

και ποιο ήταν το πιο αρνητικό αποτέλεσμα από την ανακάλυψη της Αμερικής από του 

Ευρωπαίους.», «3.  Ποιες ήταν οι βασικές ιδέες του Διαφωτισμού;», «4. Για ποιους 

λόγους πιστεύεις ότι επαναστάτησε ο λαός της Γαλλίας το 1789;», «5. Από τα 

γεγονότα που είδες σήμερα (εφευρέσεις, ανακαλύψεις, πνευματικά κινήματα, 

επαναστάσεις) ποιο θεωρείς το πιο σημαντικό και γιατί;» και «6. Με ποιο τρόπο 

πιστεύεις ότι τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν τη σημερινή εποχή και τη ζωή σου;». 

Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, κλίμακας ιεράρχησης Likert. Συγκεκριμένα, υπήρχαν εννέα ερωτήσεις, με 

κλίμακα ιεράρχησης από το «1» έως το «5», όπου το «1» αντιστοιχούσε με το 

«Διαφωνώ απόλυτα» και το «5» με το «Συμφωνώ απόλυτα». Το ερωτηματολόγιο αυτό 

διερευνούσε την ευχαρίστηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με 

την τεχνολογική εφαρμογή, τις απόψεις των μαθητών για τη διευκόλυνση της 

μάθησης, την ευχρηστία της εφαρμογής και τον καινοτόμο χαρακτήρα της. Οι εννέα 

ερωτήσεις ήταν οι εξής: «1. Η διεπαφή ήταν ευχάριστη και μου άρεσε η ενασχόληση 

μαζί της.», «2. Η διεπαφή με βοήθησε να μάθω πιο γρήγορα», «3. Η χρήση της 

διεπαφής είναι δύσκολη», «4. Η διεπαφή προσφέρει έναν εύκολο τρόπο μάθησης που 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην τάξη με τα παραδοσιακά μέσα.», «5. Η διεπαφή μου 
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επιτρέπει να κάνω λάθη και δίνει κατάλληλη ανάδραση για να τα διορθώσω.», «6. 

Προτιμώ τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, μαθαίνω περισσότερα με αυτόν.», «7. Η 

διεπαφή είναι καινοτόμα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.», «8. Θα ήθελα οι δάσκαλοί μου 

να μου προσφέρουν αντίστοιχες διεπαφές για να μάθω.», «9. Θα ήθελα να μπορώ να 

δημιουργώ και εγώ αντίστοιχες διεπαφές.». 

Το τρίτο ερευνητικό εργαλείο, που επίσης αφορούσε τη συλλογή δεδομένων για τη 

διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την τεχνολογική εφαρμογή που 

σχεδιάσαμε, ήταν μια ημι-δομημένη ομαδική συνέντευξη. Η συνέντευξη διεξαγόταν 

μεταξύ των ερευνητών και των συμμετεχόντων σε τριάδες και οι ερωτήσεις 

αφορούσαν, και πάλι, τις απόψεις των μαθητών για το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο 

μόλις είχαν περιηγηθεί. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε σε βάθος τις απόψεις των 

μαθητών, κάτι που δεν ήταν απολύτως εφικτό με το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο 

κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν οι εξής: «1. 

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή σας βοήθησε να μάθετε ιστορία;», 

«2. Τι θεωρείτε ότι είναι καινούργιο και χρήσιμο σε αυτή την εφαρμογή;», «3. Υπάρχει 

κάτι που θα θέλατε να βελτιώσω;». 

2.4. Διαδικασία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διήμερο της 23
ης

 και 24
ης

 Μαΐου 2016, στο χώρο της 

Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα 

πλαίσια του «1
ου

 Φεστιβάλ Απτικών Συσκευών και Μεικτής Πραγματικότητας στην 

Εκπαίδευση», το οποίο διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία με την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής και δημοτικά σχολεία του 

Νομού Φλώρινας. Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έγινε εκπαιδευτική εφαρμογή, σε 

διάφορα μαθήματα, μιας σειράς από κατασκευές φυσικών διεπαφών και μεικτής 

πραγματικότητας, που σχεδίασαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στόχος 

του φεστιβάλ δεν απλώς η περιήγηση των μαθητών σε καινοτόμα ψηφιακά 

περιβάλλοντα, αλλά η προσεκτική μελέτη της μαθησιακής τους επίδρασης σε αυτούς. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 66 μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού, 

από επτά σχολεία του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα από το Πειραματικό 

Σχολείο Φλώρινας, το 2
ο
 και 5

ο
 Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, τα Δημοτικά Σχολεία 

Λεχόβου, Βεύης, Αρμενοχωρίου και Άνω Καλλινίκης. Τα παραπάνω σχολεία 
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συμμετείχαν στο φεστιβάλ μετά από αποδοχή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που 

απέστειλε η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής προς όλα τα σχολεία του Νομού 

Φλώρινας. Η παρουσία του κάθε σχολείου στο χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής ήταν 

δίωρη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι μαθητές, σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων 

ατόμων, επισκέπτονταν για περίπου 20 λεπτά κάθε μία από τις εγκαταστάσεις 

φυσικών διεπαφών και μεικτής πραγματικότητας, από αυτές που σχεδίασαν και 

υλοποίησαν οι φοιτητές. Τους μαθητές συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί τους. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο 

δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, σε 

ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, επισκέπτονταν το χώρο, όπου ήταν 

εγκατεστημένο το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και φυσικών διεπαφών για 

το μάθημα της ιστορίας και τους υποδέχονταν, ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας, 

συνεπικουρούμενος από ένα συνάδελφο, φοιτητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών. Αφού γινόταν μια σύντομη εισαγωγή, με την οποία πληροφορούσαμε τους 

μαθητές για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, δίναμε σύντομες, χρήσιμες 

οδηγίες προκειμένου να διευκολυνθεί η χρησιμοποίησή της και ενημερώναμε τους 

μαθητές για το γνωστικό περιεχόμενο, ελέγχοντας τις προηγούμενες γνώσεις τους για 

τη συγκεκριμένη ενότητα, στη συνέχεια, ξεκινούσε η περιήγησή τους στο ψηφιακό 

περιβάλλον, η οποία διαρκούσε περίπου 15 με 20 λεπτά. Η περιήγηση ξεκινούσε και 

εξελισσόταν κατά τη διάταξη των ιστορικών γεγονότων στο χρόνο. Δηλαδή, 

ξεκινούσε από την περίοδο της Αναγέννησης, περνούσε στην περίοδο των Μεγάλων 

Ανακαλύψεων και τη Ανάπτυξης του Εμπορίου και στη συνέχεια, στην περίοδο του 

Πνευματικού Κινήματος του Διαφωτισμού, για να καταλήξει με τη Γαλλική 

Επανάσταση του 1789. Όλοι οι μαθητές, απ’ όσους συμμετείχαν στην ομάδα, είχαν 

τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας 

μέσω των συσκευών φυσικής διεπαφής. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι μαθητές 

συζητούσαν και συνεργάζονταν μεταξύ τους και μαζί μας, τόσο για θέματα 

τεχνολογικής φύσης, ως προς τη λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής, αλλά 

κυρίως για την ερμηνεία των αναπαραστάσεων των ιστορικών γεγονότων και 

φαινομένων, που οικοδομούνταν από τη μείξη του φυσικού κόσμου των εικόνων, των 

ιστορικών πηγών και των φυσικών αντικειμένων, με τις απεικονίσεις των συσκευών 

προβολής και τους ήχους. 
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Αφού ολοκληρωνόταν η παραπάνω διαδικασία, οι μαθητές αποχωρούσαν από την 

αίθουσα, όπου ήταν εγκατεστημένο το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, και σε 

βοηθητικό χώρο απαντούσαν στις ερωτήσεις του φύλλο αξιολόγησης για την ιστορία 

και συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις απόψεις τους για την 

ευχρηστία, την χρησιμότητα και τον καινοτόμο χαρακτήρα της τεχνολογικής 

εφαρμογής. Κατόπιν, διεξαγόταν μία σύντομη συνέντευξη μεταξύ των ερευνητών και 

των μαθητών, η οποία ηχογραφούταν. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι 

μαθητές αποχωρούσαν, προκειμένου να επισκεφθούν και να περιηγηθούν σε άλλο 

περιβάλλον. 

Αφού έγινε η συλλογή των δεδομένων, ακολούθησε η διαδικασία καταγραφής και 

επεξεργασίας τους. Σε αυτό το σημείο τη έρευνας, εργαστήκαμε στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή αξιοποιώντας τα προγράμματα στατιστικής ανάλυσης SPSS και 

Microsoft Office Excel. Συγκεκριμένα, για την καταγραφή και επεξεργασία των 

δεδομένων του ερωτηματολογίου που αφορούσε το τεχνολογικό σκέλος της έρευνας 

αξιοποιήθηκε το SPSS, ενώ για το φύλλο αξιολόγησης για την ιστορία αξιοποιήθηκε 

το Microsoft Office Excel. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να αναφερθούμε στη μέθοδο 

καταγραφής των δεδομένων του φύλλου αξιολόγησης για την ιστορία, το οποίο ήταν 

επί της ουσίας ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Για την ποσοτική 

ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών, ήταν αναγκαίο να γίνει ομαδοποίηση των 

απαντήσεών τους σε κάθε ερώτηση, προκειμένου να λάβει μία αριθμητική τιμή ο 

κάθε τύπος απάντησης. Η διαδικασία αυτή είχε ως εξής: Στην πρώτη ερώτηση, 

σχετικά με τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων στην εποχή της 

Αναγέννησης, η απάντηση «Δεν ξέρω» ή το κενό έλαβαν τιμή «0», οι ανιστορικές ή 

λάθος απαντήσεις έλαβαν τιμή «1», οι απαντήσεις που ανέφεραν μόνο την 

τυπογραφία έλαβαν τιμή «2», οι απαντήσεις που ανέφεραν μόνο την τέχνη έλαβαν 

τιμή «3», ενώ οι απαντήσεις που ανέφεραν τόσο την τυπογραφία, όσο και την τέχνη 

έλαβα τιμή «4». Στη δεύτερη ερώτηση, σχετικά με τα αποτελέσματα των Μεγάλων 

Ανακαλύψεων, η απάντηση «Δεν ξέρω» ή το κενό έλαβαν τιμή «0», οι ανιστορικές ή 

λάθος απαντήσεις έλαβαν τιμή «1», οι απαντήσεις που ανέφεραν μόνο τα θετικά 

αποτελέσματα έλαβαν τιμή «2», οι απαντήσεις που ανέφεραν μόνο τα αρνητικά 

αποτελέσματα έλαβαν τιμή «3» και οι απαντήσεις που ανέφεραν τόσο τα θετικά, όσο 

και τα αρνητικά αποτελέσματα έλαβαν τιμή «4». Στην τρίτη ερώτηση, σχετικά με τις 

βασικές ιδέες του Διαφωτισμού, η απάντηση «Δεν ξέρω» ή το κενό έλαβαν τιμή «0», 
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οι ανιστορικές ή λάθος απαντήσεις έλαβαν τιμή «1», οι απλοϊκές απαντήσεις που 

ανέφεραν αποκλειστικά την «ελευθερία», την «ισότητα» ή και τα δύο μαζί έλαβαν 

τιμή «2», ενώ οι πιο σύνθετες απαντήσεις έλαβαν τιμή «3». Στην τέταρτη ερώτηση, 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο λαός της Γαλλίας επαναστάτησε το 1789, 

η απάντηση «Δεν ξέρω» ή το κενό έλαβαν τιμή «0», οι ανιστορικές ή λάθος 

απαντήσεις έλαβαν τιμή «1», οι απλοϊκές απαντήσεις που ανέφεραν την «ελευθερία» 

ή την «ισότητα» έλαβαν τιμή «2», οι απαντήσεις που ανέφεραν τη σχέση του 

Γαλλικού λαού με το βασιλιά έλαβαν τιμή «3», ενώ οι πιο σύνθετες απαντήσεις 

έλαβαν τιμή «4». Στην πέμπτη ερώτηση, η οποία καλούσε τους μαθητές να 

απαντήσουν σχετικά με το γεγονός που θεωρούν ποιο σημαντικό, η απάντηση «Δεν 

ξέρω» ή το κενό έλαβαν τιμή «0», οι απαντήσεις που ανέφεραν τις εφευρέσεις έλαβαν 

τιμή «1», οι απαντήσεις που ανέφεραν τις ανακαλύψεις έλαβαν τιμή «2», οι 

απαντήσεις που ανέφεραν τα πνευματικά κινήματα έλαβα τιμή «3» και οι απαντήσεις 

που ανέφεραν τη Γαλλική Επανάσταση έλαβαν τιμή «4». Σε όσες από τις απαντήσεις 

οι μαθητές αιτιολογούσαν, προσθέταμε στις παραπάνω τιμές την τιμή «0,5», ενώ σε 

όσες από τις απαντήσεις, οι αιτιολογήσεις των μαθητών ήταν ιδιαίτερες ή σύνθετες 

προσθέταμε στις παραπάνω τιμές την τιμή «0,6». Τέλος, στην έκτη ερώτηση, σχετικά 

με τις απόψεις των μαθητών για τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα των νεότερων 

χρόνων στην Ευρώπη επηρεάζουν τη σύγχρονη εποχή, η απάντηση «Δεν ξέρω» ή το 

κενό έλαβαν τιμή «0», οι απαντήσεις που ανέφεραν την θετική επίδραση στον τομέα 

των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου έλαβαν τιμή «1», οι απαντήσεις που 

ανέφεραν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την μεταφορά νέων προϊόντων 

στην Ευρώπη έλαβαν τιμή «2», οι απαντήσεις που ανέφεραν τη θετική επίδραση στον 

τομέα της τεχνολογίας έλαβαν τιμή «3», σε όσες απαντήσεις υπήρχε η προσωπική 

στάση του μαθητή για ζητήματα όπως η εκμετάλλευση και ο πόλεμος δώσαμε τιμή 

«4» και στις απαντήσεις που υπήρχε αναφορά στην επίδραση των παραπάνω 

γεγονότων στην εθνική ιστορία δώσαμε τιμή «5». 

 

  



 

90 
 

3. Αποτελέσματα 

Σε αυτό το σημείο, θα γίνει η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέξαμε κατά τη διαδικασία της έρευνας, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα 

αφορά τα δεδομένα που συλλέχτηκαν μέσω του φύλλου αξιολόγησης με τις 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για τη διερεύνηση της επίτευξης γνωστικών στόχων 

σχετικά με τη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Η δεύτερη ενότητα θα αφορά τα 

δεδομένα που συλλέχτηκαν μέσω του ερωτηματολογίου με τις ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και μέσω των συνεντεύξεων για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών 

σχετικά με τη διευκόλυνση της μάθησης, την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη 

μάθηση, την ευχρηστία και τον καινοτόμο χαρακτήρα της τεχνολογικής εφαρμογής. 

3.1. Αποτελέσματα σχετικά με την επίτευξη γνωστικών στόχων 

 

3.1.1. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων φύλλου αξιολόγησης 

Η πρώτη ερώτηση του φύλλου αξιολόγησης ήταν η εξής: «Ποιες ήταν οι ασχολίες 

και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων στην εποχή της Αναγέννησης;». Σε αυτή την 

ερώτηση, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, 6 μαθητές από τους 66, ή το 

9,1% του δείγματος, είτε άφησαν κενή την ερώτηση, είτε απάντησαν «Δεν ξέρω» και 

4 μαθητές ή 6,1% του δείγματος έδωσαν λάθος ή ανιστορικές απαντήσεις. Δηλαδή 

από τους 66 μαθητές του δείγματος, 10 μαθητές ή 15,2% δεν έδωσαν σωστές 

απαντήσεις. Από τους υπόλοιπους 56 μαθητές ή 84,8% του δείγματος, που έδωσαν 

αποδεκτές απαντήσεις, οι 26 ή το 39,4 % του δείγματος αναφέρθηκαν στην 

τυπογραφία, 9 μαθητές ή 13,6% αναφέρθηκαν στην τέχνη, ενώ 21 μαθητές ή 31,8% 

αναφέρθηκαν τόσο στην τυπογραφία όσο και στην τέχνη. 

1. Ποιες ήταν οι ασχολίες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων στην εποχή της Αναγέννησης; 

 

Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 
των έγκυρων 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 

0 Δεν ξέρω - Κενό 6 9,1% 9,1% 9,1% 

 

1 Λάθος - Ανιστορικές 4 6,1% 6,1% 15,2% 

 

2 Τυπογραφία 26 39,4% 39,4% 54,5% 

 

3 Τέχνη 9 13,6% 13,6% 68,2% 

 

4 Τυπογραφία και Τέχνη 21 31,8% 31,8% 100,0% 

Σύνολο 66 100,0% 100,0% 
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Η δεύτερη ερώτηση ήταν η εξής: «Πες μας ποιο ήταν το πιο θετικό και ποιο ήταν το 

πιο αρνητικό αποτέλεσμα από την ανακάλυψη της Αμερικής από του Ευρωπαίους.». 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, 5 μαθητές από τους 66 του δείγματος ή 7,6%, είτε 

άφησαν κενή την ερώτηση, είτε απάντησαν «Δεν ξέρω» και 2 μαθητές ή 3% έδωσαν 

λάθος ή ανιστορικές απαντήσεις. Δηλαδή 7 μαθητές από τους 66 ή 10,6% δεν έδωσαν 

σωστές απαντήσεις. Από τους υπόλοιπους 59 μαθητές ή 89,4%, που έδωσαν 

αποδεκτές απαντήσεις, 5 μαθητές ή 7,6% του δείγματος αναφέρθηκαν σε θετικά 

αποτελέσματα, 8 μαθητές ή 12,1% αναφέρθηκαν σε αρνητικά αποτελέσματα, ενώ 46 

μαθητές ή 69,7% αναφέρθηκαν τόσο σε θετικά, όσο και σε αρνητικά αποτελέσματα. 

2. Πες μας ποιο ήταν το πιο θετικό και ποιο ήταν το πιο αρνητικό αποτέλεσμα από την 

ανακάλυψη της Αμερικής από του Ευρωπαίους. 

  

Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 
των έγκυρων 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

  0 Δεν ξέρω - Κενό 5 7,6% 7,6% 7,6% 

  1 Λάθος - Ανιστορικές 2 3,0% 3,0% 10,6% 

 

2 Θετικά 5 7,6% 7,6% 18,2% 

  3 Αρνητικά 8 12,1% 12,1% 30,3% 

  4 Θετικά και Αρνητικά 46 69,7% 69,7% 100,0% 

Σύνολο 66 100,0% 100,0%   

Η τρίτη ερώτηση ήταν η εξής: «Ποιες ήταν οι βασικές ιδέες του Διαφωτισμού;». Στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, 24 μαθητές ή 36,4%  του δείγματος, είτε άφησαν κενή την 

ερώτηση, είτε απάντησαν «Δεν ξέρω», ενώ 5 μαθητές ή 7,6% έδωσαν λάθος ή 

ανιστορικές απαντήσεις. Δηλαδή, 29 μαθητές από τους 66 ή 44% του δείγματος δεν 

έδωσαν σωστές απαντήσεις. Από τους υπόλοιπους 37 ή 56% που έδωσαν αποδεκτές 

απαντήσεις, 17 μαθητές ή 25,8% αναφέρθηκαν στην ελευθερία και την ισότητα και 

20 μαθητές ή 30,3% του δείγματος έδωσαν πιο σύνθετες απαντήσεις για το 

ιδεολογικό πλαίσιο του Διαφωτισμού. 

3. Ποιες ήταν οι βασικές ιδέες του Διαφωτισμού; 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 
των έγκυρων 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

  0 Δεν ξέρω - Κενό 24 36,4% 36,4% 36,4% 

  1 Λάθος - Ανιστορικές 5 7,6% 7,6% 43,9% 

 
2 Ισότητα και Ελευθερία 17 25,8% 25,8% 69,7% 

  3 Σύνθετη Απάντηση 20 30,3% 30,3% 100,0% 

Σύνολο 66 100,0% 100,0%   
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Η τέταρτη ερώτηση ήταν η εξής: «Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι επαναστάτησε ο 

λαός της Γαλλίας το 1789;». Σε αυτή την ερώτηση, 11 μαθητές ή 16,7%, είτε άφησαν 

κενό, είτε απάντησαν «Δεν ξέρω» και 4 μαθητές ή 6,1% έδωσαν λάθος ή ανιστορικές 

απαντήσεις. Δηλαδή, 15 μαθητές από τους 66 ή 22,8% δεν έδωσαν σωστές 

απαντήσεις. Από τους υπόλοιπους 51 μαθητές ή 77,2% που έδωσαν αποδεκτές 

απαντήσεις, οι 22 ή 33,3% αναφέρθηκαν στα αιτήματα για ισότητα και ελευθερία, οι 

12 ή 18,2% αναφέρθηκαν στις σχέσεις του λαού της Γαλλίας με το Βασιλιά 

Λουδοβίκο ΙΣΤ’, ενώ 17 μαθητές ή 25,8% έδωσαν πιο σύνθετες απαντήσεις για τα 

οικονομικά και κοινωνικά αίτια που οδήγησαν το λαό της Γαλλίας στην Επανάσταση 

του 1789. 

4. Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι επαναστάτησε ο λαός της Γαλλίας το 1789; 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 
των έγκυρων 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

  0 Δεν ξέρω - Κενό 11 16,7% 16,7% 16,7% 

  1 Λάθος - Ανιστορικές 4 6,1% 6,1% 22,73% 

 
2 Ισότητα και Ελευθερία 22 33,3% 33,3% 56,06% 

  3 Σχέση με Βασιλιά 12 18,2% 18,2% 74,24% 

  4 Σύνθετη Απάντηση 17 25,8% 25,8% 100,00% 

Σύνολο 66 100,0% 100,0%   

 

Η πέμπτη ερώτηση ήταν η εξής: «Από τα γεγονότα που είδες σήμερα (εφευρέσεις, 

ανακαλύψεις, πνευματικά κινήματα, επαναστάσεις) ποιο θεωρείς το πιο σημαντικό και 

γιατί;». Σε αυτή την ερώτηση, 9 μαθητές ή 13,6%, είτε άφησαν κενό, είτε απάντησαν 

«Δεν ξέρω». Από τους υπόλοιπους 57 ή 86,4% που έδωσαν αποδεκτές απαντήσεις, 16 

μαθητές ή 24,2% του δείγματος αναφέρθηκαν στις εφευρέσεις, 22 μαθητές ή 33,3% 

αναφέρθηκαν στις ανακαλύψεις, 10 μαθητές ή 15,2% αναφέρθηκαν στα πνευματικά 

κινήματα, ενώ 9 μαθητές ή 13,6% αναφέρθηκαν στην επανάσταση. Από τους 16 

μαθητές που αναφέρθηκαν στις εφευρέσεις, οι 8 δεν αιτιολόγησαν την απάντησή 

τους, ενώ οι υπόλοιποι 8 την αιτιολόγησαν, χωρίς κανένας τους όμως να δώσει 

κάποια σύνθετη απάντηση. Από τους 22 μαθητές που αναφέρθηκαν στις 

ανακαλύψεις, οι 6 δεν αιτιολόγησαν την απάντησή τους, οι 15 την αιτιολόγησαν και 

μόνο ένας μαθητής έδωσε σύνθετη απάντηση. Από τους 10 μαθητές που 

αναφέρθηκαν στα πνευματικά κινήματα, οι 4 δεν αιτιολόγησαν την απάντησή τους, οι 

δύο την αιτιολόγησαν και οι υπόλοιποι 4 έδωσαν πιο σύνθετη απάντηση. Τέλος, από 

τους 9 μαθητές που αναφέρθηκαν στην επανάσταση, οι 2 δεν αιτιολόγησαν την 
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απάντησή τους, οι 4 την αιτιολόγησαν και οι υπόλοιποι 3 έδωσαν πιο σύνθετη 

απάντηση, όπως ακριβώς φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

5. Από τα γεγονότα που είδες σήμερα (εφευρέσεις, ανακαλύψεις, πνευματικά κινήματα, 

επαναστάσεις) ποιο θεωρείς το πιο σημαντικό και γιατί; 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 
των έγκυρων 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

  0 Δεν ξέρω - Κενό 9 13,6% 13,6% 13,6% 

  1 Εφευρέσεις 8 12,1% 12,1% 25,76% 

  2 Ανακαλύψεις 6 9,1% 9,1% 34,85% 

  3 Πνευματικά Κινήματα 4 6,1% 6,1% 40,91% 

  4 Επανάσταση 2 3,0% 3,0% 43,94% 

  1,5 Εφευρέσεις - Αιτιολόγηση 8 12,1% 12,1% 56,1% 

 

2,5 Ανακαλύψεις - Αιτιολόγηση 15 22,7% 22,7% 78,8% 

  3,5 Πνευματικά Κινήματα - Αιτιολόγηση 2 3,0% 3,0% 81,8% 

  4,5 Επανάσταση - Αιτιολόγηση 4 6,1% 6,1% 87,9% 

  1,6 Εφευρέσεις - Σύνθετη Αιτιολόγηση 0 0,0% 0,0% 87,9% 

  2,6 Ανακαλύψεις - Σύνθετη Αιτιολόγηση 1 1,5% 1,5% 89,4% 

  3,6 Πνευματικά Κινήματα - Σύνθετη Αιτιολόγηση 4 6,1% 6,1% 95,5% 

  4,6 Επανάσταση - Σύνθετη Αιτιολόγηση 3 4,5% 4,5% 100,0% 

Σύνολο 66 100,0% 100,0%   

Η έκτη ερώτηση ήταν οι εξής: «Με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι τα γεγονότα αυτά 

επηρεάζουν τη σημερινή εποχή και τη ζωή σου;». Σε αυτή την ερώτηση, 31 μαθητές ή 

47%, είτε δεν απάντησαν, είτε απάντησαν «Δεν ξέρω», 14 ή 21,2% αναφέρθηκαν στα 

δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, 4 ή 6,1% αναφέρθηκαν στην εισαγωγή νέων 

προϊόντων στην Ευρώπη, 6 ή 9,1% αναφέρθηκαν στην τεχνολογική πρόοδο, 10 ή 

15,2% έλαβαν προσωπική στάση για ζητήματα όπως η εκμετάλλευση και ο πόλεμος 

και ένας μαθητής ή 1,5% αναφέρθηκε στην επίδραση των γεγονότων στην εθνική 

ιστορία. 

6. Με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν τη σημερινή εποχή και τη ζωή 

σου; 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί 
των έγκυρων 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

  0 Δεν ξέρω - Κενό 31 47,0% 47,0% 47,0% 

  1 Δικαιώματα  14 21,2% 21,2% 68,18% 

  2 Νέα Προϊόντα 4 6,1% 6,1% 74,24% 

 
3 Τεχνολογική Πρόοδος 6 9,1% 9,1% 83,33% 

  4 Προσωπική Στάση 10 15,2% 15,2% 98,48% 

  5 Επίδραση στην εθνική ιστορία 1 1,5% 1,5% 100,00% 

Σύνολο 66 100,0% 100,0%   
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3.1.2. Ποιοτική ανάλυση δεδομένων φύλλου αξιολόγησης 

Όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε με το 

συγκεκριμένο μεθοδολογικό εργαλείο, στην πρώτη ερώτηση, «Ποιες ήταν οι 

ασχολίες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων στην εποχή της Αναγέννησης;», από τους 

μαθητές που έδωσαν λάθος ή αντιστορικές απαντήσεις, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα απαντήσεων αποτελούν τα εξής: 

1. «Στο να ανακαλύπτουν πράγματα.» 

2. «Ανακάλυψη πατάτας, ντομάτας, κ.α.» 

3. «Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ελαιοπαραγωγοί.» 

Στις συγκεκριμένες απαντήσεις παρατηρούμε, πρώτον, ότι υπάρχει μια σύγχυση 

σχετικά με τη διάκριση της έννοιας της εφεύρεσης από αυτή της ανακάλυψης και 

δεύτερον, ότι γίνονται δυσδιάκριτα τα ιστορικά γεγονότα που ενδεχομένως να 

συναντιούνται στην ίδια χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα η Αναγέννηση και οι 

Μεγάλες Ανακαλύψεις. Όσον αφορά την τρίτη απάντηση, αν και ορθώς αναφέρεται 

σε μια πλευρά της οικονομικής δραστηριότητας της περιόδου, ωστόσο δεν 

αναφέρεται καθόλου στα γεγονότα τα οποία καθορίζουν την εποχή της Αναγέννησης, 

όπως η άνθηση της τέχνης και η εφεύρεση της τυπογραφίας. 

Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν μόνο στην εφεύρεση της τυπογραφίας, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Τύπωναν βιβλία (Βίβλος).» 

2. «Η πιο ενδιαφέρουσα ασχολία των ανθρώπων ήταν η τυπογραφία.» 

3. «Η εκτύπωση βιβλίων.» 

4. «Βιβλιοδεσία.» 

5. «Με τα βιβλία.» 

Στις απαντήσεις των μαθητών, είτε είναι λακωνικές, είτε εκτενέστερες, παρατηρούμε 

ότι δε γίνεται αναφορά μόνο στη λέξη «τυπογραφία», αλλά και σε λέξεις όπως 

«εκτύπωση» και «βιβλίο», που είναι περισσότερο οικίες στους μαθητές και στη λέξη 

«βιβλιοδεσία». 
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Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν μόνο στην τέχνη, χαρακτηριστικά παραδείγματα 

απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Ζωγραφική, γλυπτική, κ.α.» 

2. «Η ζωγραφική, η γεωγραφία, η γλυπτική.» 

3. «Ζωγραφική, φυσική, αστρονομία.» 

4. «Ζωγράφοι, ποιητές κλπ.» 

5. «Ο Ντα Βίντσι εφεύρεσε πολλά και διάφορα.» 

6. «Ο Ντα Βίντσι ήταν ζωγράφος.» 

Στις απαντήσεις των μαθητών παρατηρούμε ότι, παρόλο που η αντίστοιχη απτική 

συσκευή σχετιζόταν με τη ζωγραφική, ωστόσο γίνεται αναφορά και σε στοιχεία που 

προέκυψαν κατά τη συζήτηση που είχαμε μαζί τους, στη διάρκεια της υλοποίησης, 

όπως είναι οι επιστήμες (γεωγραφία, φυσική και αστρονομία) και άλλοι τομείς των 

καλών τεχνών (γλυπτική και η ποίηση). Ορισμένοι μαθητές επέλεξαν να αναφερθούν 

αποκλειστικά στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, είτε με την ιδιότητα του ζωγράφου, είτε 

με αυτή του εφευρέτη, επίσης στοιχείο που προέκυψε από τη συζήτηση. 

Τέλος, από τους μαθητές που αναφέρθηκαν τόσο στην εφεύρεση της τυπογραφίας, 

όσο και στις τέχνες, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω:  

1. «Να διαβάζουν και να ζωγραφίζουν.» 

2. «Βιβλία και τέχνες.» 

3. «Φτιάχνοντας βιβλία, αγάλματα και με τις τέχνες.» 

4. «Η εκτύπωση βιβλίων και η ζωγραφική.» 

5. «Εκμάθηση και τέχνες.» 

Πέραν των αναφορών στην τυπογραφία και στην τέχνη, οι οποίες είναι ανάλογες των 

ανωτέρω δύο περιπτώσεων, εν προκειμένω, αξίζει να τονίσουμε ότι οι μαθητές δεν 

επιλέγουν απλώς να αναφερθούν στο γεγονός της εφεύρεσης της τυπογραφίας, αλλά 

στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων, 

στρέφοντάς τους στην ανάγνωση βιβλίων. 

Στη δεύτερη ερώτηση, «Πες μας ποιο ήταν το πιο θετικό και ποιο ήταν το πιο 

αρνητικό αποτέλεσμα από την ανακάλυψη της Αμερικής από του Ευρωπαίους.», από 
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τους μαθητές που έδωσαν λάθος ή ανιστορικές απαντήσεις, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα απάντησης είναι το εξής: 

«Το αρνητικό ήταν ότι ο λαός ήταν σκλαβωμένος και τα θετικό ότι πολέμησαν για να 

μην είναι.» 

Η συγκεκριμένη απάντηση εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, πρώτον, γιατί δε 

γίνεται καμία αναφορά σε εποχή, τόπο και υποκείμενα και δεύτερον, γιατί δείχνει να 

συγχέει μεταγενέστερα ιστορικά γεγονότα, όπως οι επαναστάσεις, με τα γεγονότα της 

περιόδου που αφορά η συγκεκριμένη ερώτηση. 

Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν μόνο σε θετικά αποτελέσματα, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Ανακάλυψαν νέα προϊόντα, νέους εμπορικούς δρόμους.» 

2. «Καινούργια πράγματα: π.χ. καφέ, καλαμπόκι, πατάτα, ντομάτα.» 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω απαντήσεις, οι μαθητές αναφέρονται στην 

εισαγωγή προϊόντων από τον Νέο Κόσμο, στην ανάπτυξη του εμπορίου, ενώ γίνεται 

αναφορά και στα προϊόντα που εισήχθησαν στην Ευρώπη από την Αμερική, πέραν 

την ντομάτας, στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στη διάρκεια περιήγησης 

στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν μόνο σε αρνητικά αποτελέσματα, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Ότι μάζευαν χρυσό οι Αμερικανοί για τους Ισπανούς.» 

2. «Όταν έβαζαν κάποιους άλλους ανθρώπους να βγάζουν χρυσό.» 

3. «Το αρνητικό ήταν η εκμετάλλευση των ιθαγενών.» 

Σε όλες τις απαντήσεις των μαθητών, στις οποίες γίνεται αναφορά μόνο στα αρνητικά 

αποτελέσματα των ανακαλύψεων, κυριαρχεί το ζήτημα της εκμετάλλευσης των 

ιθαγενών πληθυσμών από τους Ευρωπαίους αποίκους. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

γίνεται σαφής αναφορά σε ιθαγενείς, Αμερικανούς και Ισπανούς, ενώ σε άλλες 

γίνεται γενικότερα αναφορά στο φαινόμενο της εκμετάλλευσης. 
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Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν τόσο σε θετικά, όσο και σε αρνητικά 

αποτελέσματα, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Πήραν πολλά αγαθά από την Αμερική, αλλά υποδούλωσαν τους κατοίκους 

της.» 

2. «Ανακάλυψη λαχανικών – θετικό. Υπήρχαν πολλοί δούλοι – αρνητικό.» 

3. «Το θετικό ήταν ότι έβρισκαν γη και το αρνητικό είναι ότι έγιναν σκλάβοι οι 

ιθαγενείς.» 

4. «Θετικό: Καινούργια ανακάλυψη σε λαχανικά. Αρνητικά: Μείωση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα γιατί υπήρχαν δούλοι και είχαν κάποιον πάνω από το κεφάλι 

τους.» 

5. «Αρνητικό: Πήραν την εξουσία από τους ανθρώπους και τους έκαναν δούλους. 

Θετικό: Έφεραν την ντομάτα.» 

6. «Το θετικό ήταν ότι οι βασιλιάδες έπαιρναν το χρυσό και το αρνητικό ότι 

έκαναν τους Αμερικανούς σκλάβους.» 

7. «Το θετικό είναι ότι ανακάλυψαν προϊόντα και το αρνητικό ότι οι ιθαγενείς 

έγιναν δούλοι.» 

8. «Ανακάλυψαν νέους δρόμους, χρυσό, νέα προϊόντα. Το αρνητικό σε αυτό είναι 

ότι βασάνιζαν τους ιθαγενείς.» 

9. «Τα θετικά ήταν ότι πρόσφεραν νέα προϊόντα στην Ευρώπη και το αρνητικό 

ήταν ότι εκμεταλλεύονταν τους ιθαγενείς.» 

Στις παραπάνω απαντήσεις, με τον ένα ή με το άλλο τρόπο, με μεγαλύτερα σαφήνεια 

στα υποκείμενα, στα προϊόντα και στις περιοχές ή με λιγότερη, γίνεται αναφορά τόσο 

στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην Ευρώπη, από τις χώρες του Νέου Κόσμου και 

στην ανάπτυξη του εμπορίου, όσο και στην εκμετάλλευση των ιθαγενών πληθυσμών 

από τους Ευρωπαίους αποίκους. 

Στην τρίτη ερώτηση, «Ποιες ήταν οι βασικές ιδέες του Διαφωτισμού;», από τους 

μαθητές που έδωσαν λάθος ή ανιστορικές απαντήσεις, χαρακτηριστικά παραδείγματα 

απαντήσεων είναι το εξής: 

1. «Οι βασικές ιδέες του Διαφωτισμού ήταν οι εφευρέσεις που έκανε ο Βολταίρος 

και οι άλλοι.» 

2. «Να ανακαλύπτουν διάφορα πράγματα.» 
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3. «Εφευρέσεις, ανακαλύψεις, μεταφορές.» 

Στις παραπάνω απαντήσεις παρατηρούμε, όχι μόνο το γεγονός ότι οι μαθητές δεν 

αναφέρονται στις βασικές ιδέες του Διαφωτισμού, όπως παρουσιάστηκαν κατά τη 

διάρκεια της περιήγησής τους στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και της 

αλληλεπίδρασης μαζί του, μέσω των συσκευών φυσικής διεπαφής, αλλά ότι οι 

μαθητές αδυνατούν να διακρίνουν μεταξύ τους έννοιες, όπως η ιδέα, η εφεύρεση και 

η ανακάλυψη. 

Από τους μαθητές που έδωσαν αποδεκτές αλλά απλοϊκές απαντήσεις, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Να είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι.» 

2. «Ελευθερία και ισότητα.» 

3. «Ελευθερία ισότητα και δικαιοσύνη.» 

4. «Ο Τζων Λοκ είπε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους ίσοι.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις κυριαρχούν οι λέξεις «ισότητα», «ελευθερία» και 

«δικαιοσύνη», σε σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Σε ορισμένες απαντήσεις 

γίνεται αναφορά μόνο στον Τζων Λοκ και στην ιδέα της ισότητας. 

Από τους μαθητές που έδωσαν πιο σύνθετες αποδεκτές απαντήσεις, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Να είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι και να υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα.» 

2. «Ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και ότι η εξουσία ασκείται από το λαό.» 

3. «Οι απλοί άνθρωποι να αποφασίζουν τους νόμους.» 

4. «Ta δικαιώματα.» 

5. «Ισότητα, ανοχή, ελευθερία.» 

6. «Η λογική.» 

7. «Να μην υπάρχουν πια δούλοι.» 

8. «Να γίνει επανάσταση για να γίνει η Γαλλία ελεύθερη.» 

Επιλέξαμε να εντάξουμε αυτού του τύπου τις απαντήσεις σε ξεχωριστή κατηγορία, 

διότι πέραν της αναφοράς στην ελευθερία και την ισότητα, γίνεται αναφορά στις 

λέξεις «ανοχή», «δικαιώματα» και «λογική», περιγράφεται η έννοια της λαϊκής 
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κυριαρχίας και ταυτόχρονα, εντάσσεται στο ιδεολογικό πλαίσιο του Διαφωτισμού η 

κατάργηση της δουλείας. Σε αυτές τις απαντήσεις, δείχνουν να μην περιορίζονται στο 

περιεχόμενο της ηχογραφημένης αφήγηση της εφαρμογής, εμβαθύνοντας και 

συνδέοντάς το με την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της εποχής, όπως 

παρουσιάζεται στο σύνολο της εφαρμογής που σχεδιάσαμε, από την εποχή της 

Αναγέννησης και των Μεγάλων Ανακαλύψεων, μέχρι τον αντίκτυπο των ιδεών του 

Διαφωτισμού στη Γαλλική Επανάσταση. 

Στην τέταρτη ερώτηση, «Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι επαναστάτησε ο λαός της 

Γαλλίας το 1789;», από τους μαθητές που έδωσαν λάθος ή ανιστορικές απαντήσεις, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Για ανεξαρτησία.» 

2. «Για την ανεξαρτησία των Γάλλων.» 

Η επιλογή των παραπάνω δύο παραδειγμάτων, από τις λάθος ή ανιστορικές 

απαντήσεις των μαθητών σχετικά με τα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης, έγινε διότι 

σε αυτές τις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μία αδυναμία των μαθητών να διακρίνουν 

τον χαρακτήρα της Γαλλικής Επανάστασης από αυτόν άλλων επαναστάσεων, 

ενδεχομένως και της Ελληνικής Επανάστασης. Στην προκειμένη περίπτωση, οι 

μαθητές αποδίδουν χαρακτηριστικά αγώνα ανεξαρτησίας στη Γαλλική Επανάσταση, 

ενώ δεν αναφέρονται στα κοινωνικά και οικονομικά αίτια. 

Από τους μαθητές που έδωσαν αποδεκτές μεν, απλοϊκές δε, απαντήσεις, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι παρακάτω: 

1. «Για ισότητα.» 

2. «Για ελευθερία.» 

3. «Γιατί τους εκμεταλλεύονταν.» 

4. «Γιατί ζούσαν σε πολύ άσχημες στιγμές.» 

5. «Δεν άντεχαν άλλο να είναι δούλοι.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις γίνεται μια σύντομη και απλοϊκή αναφορά στα αιτήματα 

ισότητα και ελευθερία  και στο φαινόμενο της εκμετάλλευσης. 
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Από τους μαθητές που έδωσαν αποδεκτές απαντήσεις, αναφερόμενοι στη σχέση του 

λαού της Γαλλίας με το Βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄, χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι τα εξής: 

1. «Γιατί βαρέθηκαν να υπηρετούν το βασιλιά Λουδοβίκο.» 

2. «Εναντίον της βασιλείας.» 

3. «Γιατί δεν ήθελαν να καταπιέζονται από το βασιλιά.» 

4. «Ο λαός εξεγέρθηκε γιατί πίστευε ότι ο βασιλιάς είχε όλη την εξουσία και δεν 

του άρεσε αυτό.» 

Αυτού του τύπου τις απαντήσεις επιλέξαμε να εντάξουμε σε μία ξεχωριστή 

κατηγορία διότι από τη μία δεν είναι απλοϊκές, όπως αυτές της κατηγορίας που 

προηγήθηκε, και από την άλλη, παρόλο που περιέχουν το στοιχείο της κοινωνικής 

σχέσης, αναφέρονται αποκλειστικά στη σχέση μεταξύ του λαού της Γαλλίας και του 

Βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, χωρίς περαιτέρω αναφορές στο κοινωνικοοικονομικό 

πλαίσιο της προεπαναστατικής περιόδου, ώστε να ενταχθούν στην επόμενη και 

τελευταία κατηγορία. 

Από τους μαθητές λοιπόν, που έδωσαν πιο σύνθετες απαντήσεις, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα εξής: 

1. «Λόγω της υπερβολικής φτώχειας και κακοποίησης.» 

2. «Ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός ήταν οι απλοί άνθρωποι και τους κυβερνούσε ο 

μικρότερος πληθυσμός, οι μεγάλες τάξεις.» 

3. «Γιατί υπήρχε πολλή καταπίεση από την 1
η
 και τη 2

η
 τάξη.» 

4. «Γιατί δεν υπήρχε ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες.» 

5. «Γιατί δεν υπήρχε ισότητα μεταξύ των ανθρώπων της Γαλλίας.» 

6. «Επειδή είχαν βαρεθεί να τους κάνουν κουμάντο οι ευγενείς.» 

7. «Γιατί τους καταπίεζαν και είχαν βαριά φορολογία.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές περιλαμβάνουν στα αίτια που οδήγησαν το λαό 

της Γαλλίας στην Επανάσταση του 1789, την φτώχεια, την καταπίεση, την υψηλή 

φορολογία, τα υπερβολικά προνόμια του κλήρου και των ευγενών και γενικά τις 

κοινωνικές ανισότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση μίας 

μαθήτριας, η οποία αναφέρεται στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, στοιχείο που 

προέκυψε κατά τη συζήτηση, μετά την εμφάνιση στην επιφάνεια του περιβάλλοντος 
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μεικτής πραγματικότητας, η ιστορική πηγή που απεικόνιζε την πορεία γυναικών κατά 

τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. Εν προκειμένω, το ζήτημα της ισότητας 

αλλάζει περιεχόμενο και υποκείμενα, αφού μετατοπίζεται από το πολιτικό και 

οικονομικό σκέλος, σε αυτό της σχέσης μεταξύ των δύο φύλων. 

Στην πέμπτη ερώτηση, «Από τα γεγονότα που είδες σήμερα (εφευρέσεις, 

ανακαλύψεις, πνευματικά κινήματα, επαναστάσεις) ποιο θεωρείς το πιο σημαντικό και 

γιατί;», από τους μαθητές που αναφέρθηκαν στις εφευρέσεις και αιτιολόγησαν την 

απάντησή τους, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Τις εφευρέσεις γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές, σήμερα δεν θα ξέραμε τίποτα.» 

2. «Οι εφευρέσεις γιατί προοδεύουν τον πολιτισμό μας.» 

3. «Εφευρέσεις γιατί αναπτύχθηκε η τεχνολογία.» 

4. «Εφευρέσεις γιατί θα είχαμε κατώτερη τεχνολογία.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές αιτιολογούν την επιλογή τους με βάση την 

επίδραση των εφευρέσεων στην μετέπειτα τεχνολογική εξέλιξη. 

Από τους μαθητές που επέλεξαν τις ανακαλύψεις και αιτιολόγησαν τις απαντήσεις 

τους,  χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω: 

1. «Οι ανακαλύψεις γιατί είναι πολύ ωραίο να ανακαλύπτεις νέα μέρη.» 

2. «Την ντομάτα που τη φέραμε στην Ευρώπη γιατί με αυτή φτιάχνουμε φαγητό.» 

3. «Τις ανακαλύψεις γιατί έπρεπε να ψάξουμε νέα μέρη.» 

4. «Την ανακάλυψη της Αμερικής γιατί αν δεν είχε ανακαλυφθεί δεν θα είχαμε 

κάποια προϊόντα.» 

5. «Ανακαλύψεις γιατί δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχουν τα ίδια πράγματα.» 

6. «Οι ανακαλύψεις γιατί βοήθησαν την Ευρώπη να εξελιχθεί.» 

Οι αιτιολογήσεις των μαθητών ως προς τη σημαντικότητα των ανακαλύψεων, έχουν 

να κάνουν με την εισαγωγή νέων προϊόντων από τις χώρες του Νέου Κόσμου, στην 

Ευρώπη, με τη διεύρυνση του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών 

χωρών, κάτι που συνέβαλε στην ραγδαία οικονομική και κοινωνική πρόοδο των 

επόμενων αιώνων, αλλά και με την τάση του ανθρώπου να ανακαλύπτει νέους τόπους 

και νέα αντικείμενα, να αλλάζει συνήθειες και να μην περιορίζεται στα δεδομένα του 

παρόντος. 
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Από τους μαθητές που επέλεξαν τα πνευματικά κινήματα και αιτιολόγησαν τις 

απαντήσεις τους, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Τα πνευματικά κινήματα γιατί κάνεις κάτι με δικό σου ενδιαφέρον.» 

2. «Το Διαφωτισμός γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.» 

Όπως φαίνεται στις απαντήσεις, οι μαθητές που επέλεξαν τα πνευματικά κινήματα, 

αναφέρονται στην απελευθέρωση της σκέψης και της δράσης και στο αίτημα της 

ισότητας, το οποίο αναδείχτηκε και προωθήθηκε από τους φιλοσόφους του 

Διαφωτισμού. 

Από τους μαθητές που επέλεξαν τα πνευματικά κινήματα και έδωσαν σύνθετες 

αιτιολογήσεις, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Τα πνευματικά κινήματα γιατί έτσι δεν έμειναν δούλοι του βασιλιά.» 

2. «Ο Διαφωτισμός γιατί τροποποίησε τις σημερινές ιδέες.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές δείχνουν να κατανοούν τις μεσοπρόθεσμες 

επιδράσεις του κινήματος του Διαφωτισμού, ως προς την αλλαγή των πολιτικών 

συσχετισμών και τη μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία και τις 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση της ιδεολογίας των 

σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. 

Από τους μαθητές που επέλεξαν τις επαναστάσεις και αιτιολόγησαν τις απαντήσεις 

τους, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Η Γαλλική επανάσταση γιατί ο λαός θέλησε να κερδίσει τα δικαιώματά του.» 

2. «Η επανάσταση που έκαναν οι Γάλλοι γιατί έτσι πήραν τα δικαιώματά τους.» 

Σε αυτό τον τύπο απαντήσεων, οι μαθητές αιτιολογούν την επιλογή της Γαλλικής 

Επανάστασης, ως το πιο σημαντικό γεγονός, με αναφορά στη διεκδίκηση και 

κατάκτηση δικαιωμάτων από το λαό της Γαλλίας. 

Από τους μαθητές που επέλεξαν τις επαναστάσεις και αιτιολόγησαν τις απαντήσεις 

τους με σύνθετο τρόπο, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεις είναι τα εξής: 

1. «Η Γαλλική Επανάσταση γιατί μετά του μιμήθηκαν και άλλοι λαοί.» 

2. «Επαναστάσεις γιατί μετά κάναμε την ελληνική επανάσταση.» 
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Σε αυτό τον τύπο απαντήσεων, οι μαθητές αιτιολογούν την επιλογή της Γαλλικής 

Επανάστασης, ως το πιο σημαντικό γεγονός, με αναφορά στην επίδρασή της σε 

επαναστατικά κινήματα που αναπτύχθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, με πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την ελληνική επανάσταση του 1821. 

Στην έκτη ερώτηση, «Με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν τη 

σημερινή εποχή και τη ζωή σου;», από τους μαθητές που αναφέρθηκαν στα 

δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι 

τα εξής: 

1. «Σήμερα είναι πιο απλά τα πράγματα: ελεύθερη γνώμη, δικαιώματα παιδιού, 

μόρφωσης.» 

2. «Σήμερα, οι ιδέες του Διαφωτισμού έχουν γίνει νόμοι.» 

3. «Δεν επαναστατούν σήμερα οι άνθρωποι, συζητούν.» 

4. «Που ψηφίζουμε για βουλευτές.» 

5. «Με τους βουλευτές.» 

6. «Τη σημερινή εποχή δεν είμαστε σκλάβοι, είμαστε ελεύθεροι.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο τα 

πνευματικά κινήματα και οι επαναστάσεις συνέβαλαν στην πρόοδο και στον 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, μέσω της ελευθερίας διατύπωσης γνώμης, των 

δικαιωμάτων των παιδιών, του δικαιώματος στη μόρφωση, του δικαιώματος στην 

ψήφο και στην εκλογή της νομοθετικής εξουσίας και γενικά της απελευθέρωσης του 

ανθρώπου από τα δεσμά ανώτερων δυνάμεων, γήινων ή μεταφυσικών. Ενδιαφέρον 

προκαλεί η άποψη ενός μαθητή, ο οποίος απορρίπτει τον επαναστατικό δρόμο για την 

πρόοδο της κοινωνίας, προκρίνοντας το διάλογο. 

Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην Ευρώπη, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Νέα λαχανικά στην Ευρώπη.» 

2. «Αν δεν ανακάλυπταν την Αμερική δεν θα είχαμε τόσα τρόφιμα.» 

3. «Την επηρεάζουν γιατί σήμερα δεν θα είχαμε τόσα πολλά προϊόντα και 

πράγματα.» 
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Στις παραπάνω απαντήσεις, οι μαθητές, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αναφέρονται 

στον τρόπο με τον οποίο οι συνήθειες της καθημερινής τους ζωής και συγκεκριμένα, 

η διατροφή, επηρεάζεται από τα γεγονότα των Μεγάλων Ανακαλύψεων και της 

ανάπτυξης του εμπορίου, μέσω του οποίου, εισήχθησαν στην Ευρώπη άγνωστα μέχρι 

τότε είδη διατροφής. 

Από τους μαθητές που αναφέρθηκαν στην τεχνολογική πρόοδο, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα απαντήσεων είναι τα παρακάτω: 

1. «Με τις εφευρέσεις έγινε ένα βήμα κοντά στις σημερινές εφευρέσεις.» 

2. «Τεχνολογία.» 

3. «Μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να γράφω.» 

4. «Εφευρέσεις γιατί θα είχαμε κατώτερη τεχνολογία.» 

Σε αυτό τον τύπο απαντήσεων, οι μαθητές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι 

εφευρέσεις των νεότερων ευρωπαϊκών χρόνων αποτέλεσαν τη βάση για την μετέπειτα 

τεχνολογική πρόοδο, ο αντίκτυπος της οποίας είναι εμφανής ακόμη και σήμερα. 

Μάλιστα, ένας μαθητής αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εφεύρεση της 

τυπογραφίας επηρεάζει, ακόμη και σήμερα, τη σχέση του ανθρώπου με το γραπτό 

λόγο. 

Σε μία ξεχωριστή κατηγορία επιλέξαμε να εντάξουμε εκείνες τις απαντήσεις, στις 

οποίες οι μαθητές φαίνεται να λαμβάνουν προσωπική στάση για ζητήματα όπως η 

εκμετάλλευση και ο πόλεμος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα 

παρακάτω: 

1. «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ζούμε μέσα σε πολέμους.» 

2. «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ζούμε μέσα σε κακουχίες.» 

3. «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποδουλώνουμε τους άλλους.» 

4. «Πρέπει να είμαστε μεταξύ μας ίσοι.» 

Σε αυτό τον τύπο απαντήσεων, οι μαθητές ξεκινούν τις απαντήσεις τους με φράσεις 

όπως «Πιστεύω ότι…» και «Πρέπει να…», εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τον 

πόλεμο, την εκμετάλλευση, τις ανισότητες και την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 

των ανθρώπων.  
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Τέλος, σε μια ξεχωριστή κατηγορία εντάξαμε έναν μαθητή, ο οποίος με την 

απάντηση, «Γιατί η Ελλάδα επαναστάτησε χάρη στην επανάσταση της Γαλλίας», 

επέλεξε να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα της νεότερης ευρωπαϊκής 

ιστορίας και συγκεκριμένα η Γαλλική Επανάσταση, επηρέασαν την εθνική ιστορία. 

3.2. Αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή φυσικών διεπαφών 

 

3.2.1. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου κλειστού τύπου, σχετικά με τις απόψεις 

των μαθητών για την εφαρμογή φυσικών διεπαφών που σχεδιάσαμε, ήταν η εξής: «Η 

διεπαφή ήταν ευχάριστη και μου άρεσε η ενασχόληση μαζί της.». Σε αυτή την ερώτηση, 

ένας μαθητής από τους 66 ή 1,5% του δείγματος απάντησε «Διαφωνώ απόλυτα», ένας 

επίσης μαθητής ή 1,5 % απάντησε «Διαφωνώ», 18 μαθητές ή 27,3% απάντησαν 

«Συμφωνώ», ενώ 46 μαθητές ή 69,7% απάντησαν «Συμφωνώ απόλυτα», όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

1. Η διεπαφή ήταν ευχάριστη και μου άρεσε η ενασχόληση μαζί της. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,5 1,5 1,5 

Διαφωνώ 1 1,5 1,5 3,0 

Συμφωνώ 18 27,3 27,3 30,3 

Συμφωνώ απόλυτα 46 69,7 69,7 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Η διεπαφή με βοήθησε να 

μάθω πιο γρήγορα». Σε αυτή την ερώτηση, ένας μαθητής από τους 66 ή 1,5% του 

δείγματος απάντησε «Διαφωνώ απόλυτα», ένας μαθητής ή 1,5% απάντησε 

«Διαφωνώ», ένας επίσης μαθητής ή 1,5% απάντησε «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 

28 μαθητές ή 42,4% απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 35 μαθητές ή 53% απάντησαν 

«Συμφωνώ απόλυτα». 

2. Η διεπαφή με  βοήθησε να μάθω πιο γρήγορα. 

 

 



 

106 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,5 1,5 1,5 

Διαφωνώ 1 1,5 1,5 3,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 1,5 1,5 4,5 

Συμφωνώ 28 42,4 42,4 47,0 

Συμφωνώ απόλυτα 35 53,0 53,0 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Η χρήση της διεπαφής είναι 

δύσκολη». Σε αυτή την ερώτηση, 33 μαθητές από τους 66 ή 50% του δείγματος 

απάντησαν «Διαφωνώ απόλυτα», 18 μαθητές ή 27,3% απάντησαν «Διαφωνώ», 7 

μαθητές ή 10,6% απάντησαν «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4 μαθητές ή 6,1% 

απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 4 μαθητές ή 6,1% απάντησαν «Συμφωνώ απόλυτα».  

3. Η χρήση της διεπαφής είναι δύσκολη 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 33 50,0 50,0 50,0 

Διαφωνώ 18 27,3 27,3 77,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 7 10,6 10,6 87,9 

Συμφωνώ 4 6,1 6,1 93,9 

Συμφωνώ απόλυτα 4 6,1 6,1 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η τέταρτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Η διεπαφή προσφέρει έναν 

εύκολο τρόπο μάθησης που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην τάξη με τα παραδοσιακά 

μέσα.». Σε αυτή την ερώτηση, 4 μαθητές από τους 66 ή 6,1% του δείγματος 

απάντησαν «Διαφωνώ απόλυτα», 3 μαθητές ή 4,5% απάντησαν «Διαφωνώ», 10 

μαθητές ή 15,2% απάντησαν «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 22 μαθητές ή 33,3% 

απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 27 μαθητές ή 40,9 % απάντησαν «Συμφωνώ απόλυτα».  

4. Η διεπαφή προσφέρει έναν εύκολο τρόπο μάθησης που είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

στην τάξη με τα παραδοσιακά μέσα. 
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 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 4 6,1 6,1 6,1 

Διαφωνώ 3 4,5 4,5 10,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 10 15,2 15,2 25,8 

Συμφωνώ 22 33,3 33,3 59,1 

Συμφωνώ απόλυτα 27 40,9 40,9 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η πέμπτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Η διεπαφή μου επιτρέπει να 

κάνω λάθη και δίνει κατάλληλη ανάδραση για να τα διορθώσω.». Σε αυτή την 

ερώτηση, 5 μαθητές από τους 66 ή 7,6% του δείγματος απάντησαν «Διαφωνώ 

απόλυτα», 3 μαθητές ή 4,5% απάντησαν «Διαφωνώ», 13 μαθητές ή 19,7% απάντησαν 

«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 20 μαθητές ή 30,3% απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 

25 μαθητές ή 37,9 % απάντησαν «Συμφωνώ απόλυτα».  

5. Η διεπαφή μου επιτρέπει να κάνω λάθη και δίνει κατάλληλη ανάδραση για να τα διορθώσω. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 5 7,6 7,6 7,6 

Διαφωνώ 3 4,5 4,5 12,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 13 19,7 19,7 31,8 

Συμφωνώ 20 30,3 30,3 62,1 

Συμφωνώ απόλυτα 25 37,9 37,9 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η έκτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Προτιμώ τον παραδοσιακό 

τρόπο μάθησης, μαθαίνω περισσότερα με αυτόν.». Σε αυτή την ερώτηση, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, 26 μαθητές από τους 66 ή 39,4% του 

δείγματος απάντησαν «Διαφωνώ απόλυτα», 21 μαθητές ή 31,8% απάντησαν 

«Διαφωνώ», 12 μαθητές ή 18,2% απάντησαν «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 2 

μαθητές ή 3% απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 5 μαθητές ή 7,6 % απάντησαν «Συμφωνώ 

απόλυτα».  

6. Προτιμώ τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, μαθαίνω περισσότερα με αυτόν. 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 26 39,4 39,4 39,4 

Διαφωνώ 21 31,8 31,8 71,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 12 18,2 18,2 89,4 

Συμφωνώ 2 3,0 3,0 92,4 

Συμφωνώ απόλυτα 5 7,6 7,6 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η έβδομη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Η διεπαφή είναι καινοτόμα, 

δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.». Σε αυτή την ερώτηση, 2 μαθητές από τους 66 ή 3% του 

δείγματος απάντησαν «Διαφωνώ απόλυτα», 3 μαθητές ή 4,5% απάντησαν 

«Διαφωνώ», 11 μαθητές ή 16,7% απάντησαν «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 23 

μαθητές ή 34,8% απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 27 μαθητές ή 40,9 % απάντησαν 

«Συμφωνώ απόλυτα».  

7. Η διεπαφή είναι καινοτόμα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 3,0 3,0 3,0 

Διαφωνώ 3 4,5 4,5 7,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 11 16,7 16,7 24,2 

Συμφωνώ 23 34,8 34,8 59,1 

Συμφωνώ απόλυτα 27 40,9 40,9 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η όγδοη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Θα ήθελα οι δάσκαλοί μου να 

μου προσφέρουν αντίστοιχες διεπαφές για να μάθω.». Σε αυτή την ερώτηση, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, ένας μαθητής από τους 66 ή 1,5% του 

δείγματος απάντησε «Διαφωνώ απόλυτα», 4 μαθητές ή 6,1% απάντησαν «Διαφωνώ», 

10 μαθητές ή 15,2% απάντησαν «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 11 μαθητές ή 

16,7% απάντησαν «Συμφωνώ», ενώ 40 μαθητές ή 60,6 % απάντησαν «Συμφωνώ 

απόλυτα».  

8. Θα ήθελα οι δάσκαλοί μου να μου προσφέρουν αντίστοιχες διεπαφές για να μάθω. 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,5 1,5 1,5 

Διαφωνώ 4 6,1 6,1 7,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 10 15,2 15,2 22,7 

Συμφωνώ 11 16,7 16,7 39,4 

Συμφωνώ απόλυτα 40 60,6 60,6 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

Η ένατη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν η εξής: «Θα ήθελα να μπορώ να 

δημιουργώ και εγώ αντίστοιχες διεπαφές.». Σε αυτή την ερώτηση, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα που ακολουθεί, 2 μαθητής από τους 66 ή 3% του δείγματος απάντησαν 

«Διαφωνώ απόλυτα», 4 μαθητές ή 6,1% απάντησαν «Διαφωνώ», 7 μαθητές ή 10,6% 

απάντησαν «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 24 μαθητές ή 36,4% απάντησαν 

«Συμφωνώ», ενώ 29 μαθητές ή 43,9 % απάντησαν «Συμφωνώ απόλυτα».  

9. Θα ήθελα να μπορώ να δημιουργώ και εγώ αντίστοιχες διεπαφές. 

 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 3,0 3,0 3,0 

Διαφωνώ 4 6,1 6,1 9,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 7 10,6 10,6 19,7 

Συμφωνώ 24 36,4 36,4 56,1 

Συμφωνώ απόλυτα 29 43,9 43,9 100,0 

Σύνολο 66 100,0 100,0  

3.2.2. Ποιοτική ανάλυση δεδομένων συνέντευξης 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε 

μέσω των ημιδομημένων, ομαδικών συνεντεύξεων που είχαμε με τους 

συμμετέχοντες, αφού είχαν περιηγηθεί στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και 

αφού είχαν συμπληρώσει τα δύο μεθοδολογικά εργαλεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, με στόχο να εμβαθύνουμε στις απόψεις τους σχετικά με τη συγκεκριμένη 

τεχνολογική εφαρμογή. Σε αυτές τις συνεντεύξεις, οι μαθητές συμμετείχαν σε ομάδες 

τριών ή τεσσάρων ατόμων, με αποτέλεσμα να έχουμε συνολικά 20 ομάδες μαθητών. 
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Η πρώτη ερώτηση που θέταμε στις ομάδες των μαθητών κατά τη συνέντευξη ήταν η 

εξής: «Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή σας βοήθησε να μάθετε 

ιστορία;». Σε αυτή την ερώτηση, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα 

εξής: 

1. «Ναι, μας βοήθησε γιατί ήταν διασκεδαστικό και μας ενδιαφέρει.» 

2. «Ναι, ήταν πιο εύκολο να τη μάθουμε έτσι παρά διαβάζοντας από το βιβλίο.» 

3. «Ναι, μας βοήθησε γιατί μας έλεγαν την ιστορία οι άνθρωποι που τα έκαναν.» 

4. «Ναι βοήθησε γιατί ήταν σαν να είσαι εσύ στη Γαλλική Επανάσταση.» 

5. «Ναι, το κάνει πιο γρήγορα και περιληπτικά.» 

6. «Ναι, πάρα πολύ.» 

7. «Ναι, γιατί στην τάξη μιλάμε την ώρα του μαθήματος ενώ εδώ έπρεπε να 

είμαστε συγκεντρωμένοι και έτσι μάθαμε.» 

Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές θεωρούν ότι οι συσκευές φυσικής διεπαφής σε 

περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας τους βοήθησαν να μάθουν στοιχεία της 

συγκεκριμένης ενότητας της ιστορίας, πρώτον, κάνοντας τη μάθηση πιο 

διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, δεύτερον, προσφέροντας ένα αυθεντικό 

περιβάλλον μάθησης, όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τους πρωταγωνιστές των 

ιστορικών γεγονότων και αισθάνονται ότι εντάσσονται μέσα στην ιστορία, ότι 

γίνονται μέρος της, τρίτον, παρουσιάζοντας συνοπτικά, χωρίς εκτενείς αφηγήσεις και 

με τη χρήση πολυμέσων, τα ιστορικά γεγονότα μιας μακράς χρονικής περιόδου, 

επιτρέποντας έτσι τους μαθητές να προβούν σε μια συνολική αποτίμησή της και 

τέταρτον, βελτιώνοντας, με το διαδραστικό, παιγνιώδη και πολυμεσικό χαρακτήρα 

της, τα επίπεδα συγκέντρωσης των μαθητών. 

Η δεύτερη ερώτηση που θέταμε στους μαθητές ήταν η εξής: «Τι θεωρείτε ότι είναι 

καινούργιο και χρήσιμο σε αυτή την εφαρμογή;». Σε αυτή την ερώτηση, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Ότι ακουμπούσαμε και έτσι γινόταν πιο διασκεδαστική η μάθηση.» 

2.  «Είναι διαφορετικό από άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια γιατί χρησιμοποιείς τα 

χέρια σου και γενικά το σώμα σου για να παίξει.» 

3. «Εδώ το χειρίζεσαι με τα χέρια σου και όχι με το πληκτρολόγιο.» 

4. «Είναι πιο πρακτικό, ενώ με το βιβλίο δε σου μένουν τόσα πολλά.» 
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5. «Είναι μεγάλη η επιφάνεια που βλέπεις και εδώ τα πιάνεις κιόλας, δεν πατάς 

απλά.» 

6. «Ότι τα φτιάχνεις μόνος σου και κάνει διάφορα πιο και πιο ωραία πράγματα.» 

7. «Είναι πολύ ζωντανό, το ακουμπάς και γίνεται αυτή τη στιγμή.» 

8. «Είναι τρισδιάστατο και το ακουμπάς.» 

9. «Αυτό το νιώθεις.» 

10. «Ότι ήταν φτιαγμένο από εσάς.» 

11. «Είναι πιο ζωντανό από τις άλλες εφαρμογές.» 

12. «Είναι ανάγλυφο.» 

13. «Κινείσαι μέσα στην αίθουσα, δεν κάθεσαι μόνο σε μία καρέκλα και έτσι 

μαθαίνεις και την ιστορία.» 

14. «Είναι εδώ μπροστά μας και το χειριζόμαστε με τα χέρια μας.» 

15. «Είναι πιο πραγματικό γιατί δεν πατάς απλά σε μια οθόνη αλλά σε πράγματα.» 

16. «Εδώ πιάνεις χαρτί και γενικά κανονικά πράγματα.» 

Στις παραπάνω απαντήσεις των μαθητών αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα 

της εφαρμογής που πρόσφεραν στους μαθητές μια πρωτότυπη και ξεχωριστή 

μαθησιακή εμπειρία. Τέτοια είναι ο τρισδιάστατος και απτικός χαρακτήρας της 

εφαρμογής, η αυτονομία του μαθητή για δράση κατά τη διάρκεια της μάθησης, η 

οικειότητα των μαθητών με τα αντικείμενα της καθημερινότητας που αξιοποιήθηκαν, 

η άρση των περιορισμών ως προς την θέση και την κίνηση των μαθητών στο χώρο - 

βασική αρχή της ενσώματης γνώσης, η ενεργή εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 

και η δράση σε πραγματικό χρόνο. Γενικά σε αυτές τις απαντήσεις, παρατηρείται η 

τάση των μαθητών να συγκρίνουν τη συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή και να 

αναδεικνύουν την υπεροχή της σε σχέση με άλλες μορφές εμπλοκής της τεχνολογίας 

στη μάθηση, όπως η εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η χρησιμοποίηση 

οθονών αφής. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση ενός μαθητή, ο οποίος 

αναφέρεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι κατασκευασμένη από 

τον ίδιο τον ερευνητή, κάτι φαίνεται ότι δίνει ιδιαίτερο νόημα στην αξιοποίησή της 

από το μαθητή κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Τέλος, η τρίτη ερώτηση ήταν η εξής: «Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να βελτιώσω;». 

Σε αυτή την ερώτηση, χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: 

1. «Να πατάμε πιο εύκολα.» 
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2. «Να μη χρειάζεται να ακουμπάμε ολόκληρο το χέρι.» 

3. «Όχι, όλα ήταν καλά.» 

4. «Όχι όλα ήταν πολύ ωραία.» 

5. «Να μπορούν όλοι να το κάνουν πολλές φορές.» 

Γενικά, στη συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρήθηκε διστακτικότητα των μαθητών να 

αξιολογήσουν αρνητικά ή να προτείνουν βελτιώσεις σε κάποιο τμήμα της εφαρμογής, 

με αποτέλεσμα, η συντριπτική πλειοψηφία να απαντάει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

«Όχι». Από τους μαθητές που εντόπισαν αδυναμίες και πρότειναν βελτιώσεις, οι 

απαντήσεις τους επικεντρώθηκαν, πρώτον, στο γεγονός ότι, προκειμένου να είναι 

εφικτό το κλείσιμο του ηλεκτρικού κυκλώματος, μέσω του οποίου ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής λάμβανε τις εντολές, χρειαζόταν επαφή με όλη την επιφάνεια του χεριού 

ή με τα δύο χέρια και δεύτερον, στο γεγονός ότι δεν επιτρέψαμε να 

πραγματοποιηθούν πολλές επαναλήψεις της χρησιμοποίησης των συσκευών από 

όλους τους μαθητές, για λόγους οικονομίας χρόνου. 
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4. Συζήτηση  

Οι έρευνες που διεξήχθησαν στο παρελθόν σχετικά με την ένταξη της τεχνολογίας 

μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν 

επικεντρωμένες στην επίτευξη μαθησιακών στόχων σε μαθήματα των θετικών 

επιστημών, όπως είναι η φυσική (Abrahamson & Lindgren (in press); Lindgren & 

Johnson – Glenberg, 2013; Johnson – Glenberg et al., 2014; Gallagher & Lindgren, 

2015). Όπως ήδη έχει αναφερθεί, βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

διευρύνει το πεδίο ένταξης της συγκεκριμένης τεχνολογικής εφαρμογής στις 

ανθρωπιστικές σπουδές και συγκεκριμένα, να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις 

προοπτικές για την επίτευξη μαθησιακών στόχων που αφορούν το μάθημα της 

ιστορίας στη Στ’ Δημοτικού, μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, όπου ο μαθητής θα αλληλεπιδρά με τα φυσικά και ψηφιακά του 

στοιχεία, μέσω συσκευών με τις οποίες θα έχει φυσική επαφή.  

4.1. Τύποι φυσικών διεπαφών και αναπαραστάσεων 

Ο Πουρκός (2015) ανέδειξε τον πολλαπλό χαρακτήρα της συμβολής της οικολογικής 

ψυχολογίας στη σύγχρονη έρευνα της κινητικής ανάπτυξης. Αρχικά, με την άποψη 

ότι η αντίληψη είναι καθοριστική για την κίνηση και η κίνηση με τη σειρά της, 

τροφοδοτεί την αντίληψη με πληροφορίες Επίσης, στην οικολογική προσέγγιση 

γίνεται μία εναλλακτική χρήση της έννοιας της αναπαράστασης, η οποία λειτουργεί 

εξωτερικά, ως αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο δρα το υποκείμενο 

και παίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης 

αφού συμβάλλει στη διαφοροποίηση και διεύρυνση της αντίληψης. Ο πρώτος λοιπόν 

στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η αναζήτηση μιας σειράς από τύπους φυσικών 

διεπαφών, εντός του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας, με τους οποίους θα 

επιτυγχάνεται υψηλού επιπέδου εμπλοκή του σώματος του μαθητή, στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης δυναμικών εξωτερικών αναπαραστάσεων των ιστορικών εννοιών 

(Johnson – Glenberg et al., 2014; Πουρκός, 2015).  

Ο Πουρκός (2015) αναφέρεται στις δύο έννοιες για την περιγραφή της σωματικής 

εμπειρίας που εισήγαγε ο Merleau – Ponty και συγκεκριμένα, στο σωματικό σχήμα 

και το ίδιο το σώμα, όπου η έννοια του σωματικού σχήματος αξιοποιήθηκε για να 

εξηγηθεί ο δυναμικός χαρακτήρας του ζωντανού σώματος και ο τρόπος 
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αλληλεπίδρασής του με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος στο οποίο δρα, ενώ το 

σώμα «συν – δημιουργεί μία ενότητα» με τα αντικείμενα με τα οποία αλληλεπιδρά. Τα 

εργαλεία λειτουργούν ως επέκταση του σώματος παρέχοντας στο υποκείμενο νέες 

ευκαιρίες για δράση και αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων του 

περιβάλλοντός του. Ο Πουρκός διακρίνει το βίωμα του υποκειμένου, εντός του 

περιβάλλοντος στο οποίο δρα, σε πρωτογενές και δευτερογενές. Το πρωτογενές 

βίωμα αναφέρεται στη διαδικασία άμεσης αντίληψης, ενώ το δευτερογενές βίωμα 

αποτελεί τη διαμεσολάβηση στην οποία προβαίνουν τα υποκείμενα μέσω των 

εξωτερικών αναπαραστάσεων του περιβάλλοντός τους (εικόνες, τέχνη, αφήγηση, 

συμβολικά συστήματα). 

Στην παρούσα εργασία, υπήρξε σχεδιασμός, κατασκευή και οργάνωση στο χώρο, 

μίας σειράς από εργαλεία διαμεσολάβησης, φυσικά και ψηφιακά, τα οποία συνθέτουν 

το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας. Για παράδειγμα, το ανάγλυφο ηχείο, το 

οποίο ακουμπούσαν οι μαθητές με το χέρι τους, ενεργοποιούσε μία σειρά από 

διαδικασίες σχετικές με την Αναγέννηση, «ζωντανεύοντας» και «δίνοντας φωνή» σε 

έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους της, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, 

προκειμένου, μέσα από μία σειρά εικόνων με έργα τέχνης του και ηχογραφημένων 

μηνυμάτων σχετικά με τη ζωή και τη δράση του, να τεθεί το πλαίσιο της 

συγκεκριμένης περιόδου. Κατά τον ίδιο τρόπο, το σώμα των μαθητών μεταβάλλεται 

στη βάση με τα βήματα του Ανθρώπου του Βιτρούβιου, αλληλεπιδρώντας με την 

προβολή του σχεδίου στην επιφάνεια, με στόχο την απεικόνιση, στο τέλος της 

δραστηριότητας, του ολοκληρωμένου σχεδίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

επίσης η δραστηριότητα για την εφεύρεση της τυπογραφίας, όπου οι μαθητές 

καλούνταν να χειριστούν τον τυπογράφο και να πραγματοποιήσουν μία κίνηση 

αντίστοιχή με αυτές των εργαζόμενων στα τυπογραφία του 15
ου

 αιώνα, προκειμένου 

να εκτυπώσουν τις πρώτες τους σελίδες και στη συνέχεια, ολόκληρο βιβλίο, το οποίο 

με τη σειρά του τοποθετούταν σε ένα ράφι. Αλλά και στην περίπτωση της 

δραστηριότητας σχετικά με την ανάπτυξη του εμπορίου, η ντομάτα, ως φυσικό 

αντικείμενο, ενσωματώθηκε στο σωματικό σχήμα του μαθητή και του έδωσε τη 

δυνατότητα, πιάνοντάς την και ακουμπώντας την στην επιφάνεια του χάρτη, να 

ανακαλύψει νέες πληροφορίες, που μέχρι τότε δεν ήταν εμφανείς, βλέποντας την 

προβολή ενός διακεκομμένου βέλους να κινείται από την Αμερική προς τη Ευρώπη, 

αναπαριστώντας δυναμικά και εξωτερικά την έννοια του εμπορίου.  
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Αναλόγως στις δραστηριότητες για το Διαφωτισμό, πρώτον, το ομοίωμα του 

διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος, τον οποίο πατούσαν οι μαθητές προκειμένου να 

ανάψουν το φως και να ανακαλύψουν τις ιδέες των Διαφωτιστών και δεύτερον, το 

χειριστήριο με το οποίο επέλεγαν τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που 

παρεμβάλλονταν, αποτέλεσαν εργαλεία, μέσω των οποίων, η κίνηση των μαθητών 

προκάλεσε την ανάδειξη νέων πληροφοριών, οι οποίες με τη σειρά τους 

τροφοδότησαν περαιτέρω τη δράση των μαθητών, στην προσπάθεια οικοδόμησης 

δυναμικών αναπαραστάσεων σχετικά με το ιδεολογικό πλαίσιο του Διαφωτισμού. 

Αντιστοίχως, στην περίπτωση των δραστηριοτήτων για τη Γαλλική Επανάσταση, το 

εργαλείο του εκπροσώπου της τρίτης τάξης στο σκίτσο εποχής, το οποίο έπρεπε να 

πιέσουν οι μαθητές με το χέρι τους, ήταν το μέσο το οποίο βοηθούσε τους μαθητές να 

αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες δυνατότητες του περιβάλλοντός τους, 

ανακαλύπτοντας νέες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση στην 

προεπαναστατική Γαλλία, οι οποίες τροφοδοτούσαν περαιτέρω τη δράση του 

μαθητών, οδηγώντας τους, πρώτον, να «ενεργοποιήσουν» με την κίνησή τους το 

κανόνι και δεύτερον, να υποστείλουν τη σημαία του Βασιλείου και στη θέση της να 

ανεβάσουν τη νέα γαλλική σημαία, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο μία δυναμική 

εξωτερική αναπαράσταση των αιτιών της Γαλλικής Επανάστασης, της άλωσης της 

Βαστίλης και της πτώσης του παλαιού καθεστώτος, ως μία σύνθεση από φυσικά 

αντικείμενα, εικόνες που προβάλλονταν στην επιφάνεια και ήχους. 

Με βάση το βαθμό επίδρασης  του σώματος στις γνωστικές διαδικασίες, ο Πουρκός 

(2015) διακρίνει πέντε ενότητες. Από αυτή τη διάκριση, στην παρούσα εργασία μας 

ενδιαφέρει η τέταρτη ενότητα, ο «Ενσώματος λειτουργισμός», όπου το υποκείμενο 

αλληλεπιδρά με αντικείμενα του περιβάλλοντος στο οποίο δρα, όπως είναι τα 

εργαλεία, ή με εξωτερικές αναπαραστάσεις (εικόνες, σύμβολα κ.α.), πράγματα που το 

βοηθούν να πετύχει ανωτέρα επίπεδα γνωστικών στόχων και η πέμπτη ενότητα, η 

«Ριζοσπαστική σωματοποίηση (enactivism)», όπου όλες οι γνωστικές διαδικασίες 

είναι αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου, του 

σώματος και του περιβάλλοντος, ενώ απορρίπτεται η έννοια της νοητικής 

αναπαράστασης. 

 Όσον αφορά την ταξινόμηση των Johnson – Glenberg et al. (2014), αυτή 

περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα ενσώματης γνώσης ανάλογα, πρώτον, με την ποικιλία 

των κινήσεων που λαμβάνουν χώρα, δεύτερον, με την αντιστοιχία των κινήσεων και 
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συγκεκριμένα των επαφών, με τις έννοιες που μας ενδιαφέρει να αναπαραστήσουμε 

και τρίτον, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του μαθητή με το περιβάλλον δράσης. 

Συγκεκριμένα, στον πρώτο επίπεδο ενσώματης γνώσης ο μαθητής παρατηρεί σε 

οθόνες βίντεο ή προσομοιώσεις, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση των επαφών και 

χειρονομιών του με τις έννοιες που ενδιαφέρουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Στο δεύτερο επίπεδο ενσώματης γνώσης, παρά το γεγονός ότι οι διεπαφές οφείλουν 

να είναι ιδιαίτερα διαδραστικές, ωστόσο και πάλι δεν υπάρχει μεγάλη συνάφεια 

ανάμεσα στις χειρονομίες που συμβαίνουν και στις έννοιες. Στο τρίτο επίπεδο 

ενσώματης γνώσης, οι ερευνητές περιλαμβάνουν δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει 

εμπλοκή ολόκληρου του σώματος. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, ένα μέρος των 

κινήσεων βρίσκονται σε συνάφεια με τις έννοιες που αναπαρίστανται και το 

περιβάλλον, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους βαθμούς, όπου κυριαρχούν οι μικρές 

οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι εντυπωσιακό και περισσότερο 

ενδιαφέρον για τους μαθητές. Το τέταρτο επίπεδο ενσώματης γνώσης είναι και το 

ανώτερο επίπεδο. Εν προκειμένω, ο μαθητής δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον 

που είναι συναρπαστικό, όπου οι χειρονομίες και φυσικές διεπαφές με αντικείμενα 

διαμορφώνουν δυναμικές εξωτερικές αναπαραστάσεις των εννοιών, ενώ η κίνηση στο 

χώρο είναι διαρκής. Με βάση την παραπάνω ταξινομία, το περιβάλλον Μεικτής 

Πραγματικότητας εντάσσεται στο τέταρτο και ανώτερο επίπεδο εμπλοκής του 

σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης.  

Με βάση τα παραπάνω το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας που παρουσιάζεται 

στην παρούσα εργασία, εντάσσεται στο τέταρτο επίπεδο ενσώματης γνώσης, αφού οι 

μαθητές κινούνται συνεχώς εντός του χώρου και αλληλεπιδρούν με φυσικά 

αντικείμενα και ψηφιακά στοιχεία, προσαρμόζοντας συνεχώς τις κινήσεις του 

σώματός τους, στις ανάγκες της εκάστοτε δραστηριότητας. Συγκεκριμένα υπάρχει μία 

πληθώρα κινήσεων, από απλές επαφές σε αντικείμενα, όπως είναι η περίπτωση του 

ηχείου που ενεργοποιεί τις διαδικασίες γύρω από την Αναγέννηση και πάτημα 

κουμπιών, όπως είναι η περίπτωση του διακόπτη που ενεργοποιεί τις δραστηριότητες 

για το Διαφωτισμό, μέχρι λαβές, όπως είναι η περίπτωση του τυπογράφου και της 

ντομάτας και κινήσεις των ποδιών και όλου του σώματος, στη δραστηριότητα 

σχετικά με τον Άνθρωπου του Βιτρούβιου. Όσον αφορά το περιβάλλον, αυτό είναι 

εντυπωσιακό, καθώς συνδυάζει μεγάλες επιφάνειες, όπου προβάλλονται εικόνες και 
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κινούμενες εικόνες, ενώ ακούγονται και ήχοι, όπως ηχογραφημένα μηνύματα και 

μουσική. 

Σύμφωνα με τους Lindgren & Johnson – Glenberg (2013), είναι σημαντικό να 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κίνησης / δράσης και των επιστημονικών εννοιών του 

γνωστικού αντικειμένου. Παρά το γεγονός ότι τα περιβάλλοντα Μεικτής 

Πραγματικότητας, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για δράση και μάλιστα, την 

προκαλούν μέσω των εντυπωσιακών οπτικών τους μέσων, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων μιας τέτοιας εφαρμογής, η 

σύνδεση μεταξύ της δράσης του μαθητή στο περιβάλλον και των επιστημονικών 

εννοιών που μας ενδιαφέρει να διδαχθούν. Επομένως, σε περίπτωση που ο 

εκπαιδευτικός αποφασίσει να αξιοποιήσει την τεχνολογία Μεικτής Πραγματικότητας, 

οφείλει να είναι σίγουρος ότι οι απεικονίσεις που προβάλλονται πάνω στο φυσικό 

κόσμο αναπαριστούν σε τέτοιο βαθμό τις επιστημονικές έννοιες, ώστε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά.  

Στην παρούσα εργασία υπήρξε υψηλός βαθμός συσχέτισης των δραστηριοτήτων των 

μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας σχετικά με την νεότερη 

ευρωπαϊκή ιστορία. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της δραστηριότητας με τον 

Άνθρωπο του Βιτρούβιου, μέσω του παιχνιδιού, όπου οι μαθητές καλούνταν να 

ανοίξουν και να κλείσουν τα πόδια τους με ταχύτητα, με στόχο να πετύχουν σκορ 10 

στα 10, προκειμένου να προβληθεί ολοκληρωμένο το γνωστό σχέδιο του Λεονάρντο 

ντα Βίντσι, οι μαθητές, με τη δράση τους, τοποθετούνταν στη θέση του μοντέλου, 

αφού σε κάθε κίνησή τους έβλεπαν να πραγματοποιεί την ίδια κίνηση και το ημιτελές 

σχέδιο. Με αυτό τον τρόπο αναπαραστάθηκε δυναμικά η έννοια της τέχνης και 

συγκεκριμένα, της ζωγραφικής. Επίσης, περίπτωση όπου υπάρχει υψηλός βαθμός 

συσχέτισης της κίνησης με το γνωστικό αντικείμενο, αποτελεί η δραστηριότητα με 

την τυπογραφία, αφού οι μαθητές τοποθετήθηκαν στη θέση του χειριστή του 

τυπογράφου, με στόχο την εκτύπωση των δικών τους βιβλίων. Υψηλή συσχέτιση της 

δράσης των μαθητών με τις έννοιες του γνωστικού αντικειμένου της νεότερης 

ευρωπαϊκής ιστορίας υπάρχει και στο παράδειγμα του εμπορίου, όπου ο μαθητής 

κρατάει στο χέρι του ένα πραγματικό αντικείμενο, μία ντομάτα, η οποία εισήχθη στην 

Ευρώπη από τις χώρες του Νέου Κόσμου και καλείται να την τοποθετήσει στο 

σημείο προέλευσής της στο χάρτη, προκειμένου στη συνέχεια, να εμφανιστεί ο 

αντίστοιχος εμπορικός δρόμος προς την Ευρώπη. Επίσης, υψηλός βαθμός συσχέτισης 
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της δράσης και των εννοιών παρατηρείται στην περίπτωση της δραστηριότητας με τη 

Γαλλική Επανάσταση, όπου, όταν οι μαθητές ακουμπούν με το ένα χέρι το κανόνι, 

είναι αναγκαίο να αγγίξουν ταυτόχρονα και τη στοίβα με τις σφαίρες, δηλαδή να το 

γεμίσουν με πυρομαχικά, προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να προβληθεί η κίνηση 

των επαναστατών, οι φωτιές και οι καπνοί στο φρούριο της Βαστίλης. 

Ωστόσο, πέρα των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπου υπήρξε υψηλός βαθμός 

συσχέτισης ανάμεσα στη δράση των μαθητών και στις έννοιες, παρατηρήθηκε 

δυσκολία να υπάρξει αντίστοιχος βαθμός συσχέτισης στη δραστηριότητα που 

αφορούσε το Διαφωτισμό, όπου οι μαθητές καλούνταν να πατήσουν ένα διακόπτη 

ρεύματος κι ένα βέλος προκειμένου να γνωρίσουν τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού 

και τις ιδέες τους και στη δραστηριότητα που αφορούσε την κοινωνική κατάσταση 

στην προεπαναστατική Γαλλία, όπου οι μαθητές καλούνταν να πιέσουν το εργαλείο 

που κρατούσε ο εκπρόσωπος της τρίτης τάξης, σε ένα σκίτσο της εποχής. Δηλαδή, 

παρατηρήθηκε δυσκολία συσχέτισης σε σημεία του γνωστικού αντικειμένου που 

είχαν να κάνουν με ιδέες και απόψεις και γενικά, είχαν περισσότερο θεωρητικό 

χαρακτήρα σε σύγκριση με σημεία του γνωστικού αντικειμένου, όπου ήταν εύκολη η 

εμπλοκή αντικειμένων και εργαλείων και είχαν περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα, 

όπως ήταν η τέχνη, η τυπογραφία, το εμπόριο και η Γαλλική Επανάσταση. 

4.2. Μετασχηματισμός της μάθησης 

Με την παρούσα εργασία, μέσω των τεχνολογικών μέσων που αξιοποιήθηκαν, 

επιδιώξαμε επίσης την εξυπηρέτηση των στόχων που θέτουν οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις της ιστορικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, να δοθεί χώρος στη διερεύνηση, 

έναντι της συσσώρευσης πληροφοριών, μέσω της μελέτης ιστορικών πηγών σχετικών 

με τη νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία (Haydn, 2011; Τσίβας, 2009; Τσίβας, 2011). 

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Αρμόδιο Τσίβα (2009), η ανάπτυξη και η 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης, ως σημείο εστίασης των σύγχρονων ερευνών της 

ιστορικής εκπαίδευσης, είναι μια σύνθετη διαδικασία, όπου ο μαθητής προσεγγίζει το 

παρελθόν με μεθόδους αντίστοιχες αυτών των ιστορικών, στα πλαίσια διερευνητικών 

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της μάθησης. Αυτές ακριβώς οι διερευνητικές 

δραστηριότητες αποτελούν το σημείο όπου συναντιούνται οι ιστορική επιστήμη και 

οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές μέθοδοι, ενώ ταυτόχρονα 

περιορίζονται η μετάδοση και άκριτη αποδοχή πληροφοριών, η απομνημόνευση, η 
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εκτενείς αφηγήσεις και γενικότερα, οι δασκαλοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι. Οι 

σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες απορρίπτουν το συμπεριφορισμό που χαρακτηρίζει 

τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και επικεντρώνονται στους 

τρόπους με τους οποίους οι προηγούμενες γνώσεις επηρεάζουν την οικοδόμησης της 

νέας γνώσης, μαζί με τις αντιλήψεις των υποκειμένων, το κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, το περιβάλλον μάθησης και τις προοπτικές 

διαμόρφωσης ομάδων συνεργατικής μάθησης της ιστορίας μέσω διερευνητικών 

δραστηριοτήτων.  

 Όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης, 

εννοούμε την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων διατύπωσης προβλημάτων και 

υποθέσεων για τα αίτια και τα αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, την κριτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών και τη συλλογή 

πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Peter Seixas 

διακρίνονται έξι επιμέρους όψεις της ιστορικής σκέψης, οι οποίες είναι: α) η ιστορική 

σημασία (historical significance) που αφορά την επιλογή σημαντικών γεγονότων και 

φαινομένων και την απόρριψη άλλων, β) η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών 

πηγών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορά στην επιστημονική προσέγγιση 

των γεγονότων του παρελθόντος, αντί της παθητικής και άκριτης συσσώρευσης 

πληροφοριών, γ) οι έννοιες της συνέχειας και της αλλαγής, δ) τα αίτια και οι 

συνέπειες των ιστορικών γεγονότων, ε) η ιστορική προοπτική που αφορά στη 

δυσκολία κατανόησης του παρελθόντος εξαιτίας των δεδομένων του παρόντος και 

στ) η κοινωνική διάσταση της ιστορίας που αφορά την κοινωνική στάση ως μία 

ολότητα που περιλαμβάνει την ηθική, κοινωνική και πολιτική στάση (Peck & Seixas, 

2008; Seixas & Morton; 2012; Seixas & Colyer, 2013). 

Για τη διδασκαλία της ενότητας της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας αξιοποιήθηκε μία 

σειρά από ιστορικές πηγές, κυρίως μια μεγάλη ποικιλία εικονιστικών πηγών (πίνακες 

ζωγραφικής, γκραβούρες, γελοιογραφίες), γραπτές πηγές, χάρτες, γραφικές 

παραστάσεις.  

Ενταγμένες στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης, οι 

ιστορικές πηγές απέκτησαν πολυτροπικό χαρακτήρα, αφού είτε ενεπλάκησαν με τα 

ψηφιακά στοιχεία που απεικονίζονταν πάνω ή δίπλα τους, όπως στις περιπτώσεις του 

χάρτη, της γκραβούρας του Θεόδωρου ντε Μπρι και του σκίτσου με τις τάξεις της 
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γαλλικής κοινωνίας, είτε χωρίστηκαν οι ίδιες σε φυσικό και ψηφιακό μέρος, όπως 

στις περιπτώσεις της αυτοπροσωπογραφίας του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του 

σχεδίου του Ανθρώπου του Βιτρούβιου, είτε ζωντάνεψαν από την επεξεργασία που 

έγινε στο περιβάλλον του Scratch, όπου εμπλουτίστηκαν με κίνηση και ήχο, όπως 

στις περιπτώσεις των πορτρέτων των Διαφωτιστών και της απεικόνισης της άλωσης 

της Βαστίλης. Δηλαδή, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας μεικτής πραγματικότητας 

δεν εξυπηρετούμε απλά τους στόχους που θέτουν οι σύγχρονες προσεγγίσεις της 

ιστορικής εκπαίδευσης για διερεύνηση και κριτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών, 

αλλά προχωρούμε ένα βήμα παραπάνω, στη διαμόρφωση ενός εντυπωσιακού και 

αυθεντικού μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου η επαφή των μαθητών με τις ιστορικές 

πηγές ξεφεύγει από την απλή ανάγνωση ή την παρατήρηση, με στόχο το σχολιασμό, 

την ανάλυση, τη διατύπωση ερωτημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα 

αίτια και τα αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων και φαινομένων, και περνάει 

στο πεδίο της αλληλεπίδρασης με αυτές, μέσω των κινήσεων του σώματος των 

μαθητών και της αξιοποίησης φυσικών αντικειμένων, εργαλείων και ψηφιακών 

στοιχείων του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας. 

4.3. Επίτευξη γνωστικών στόχων 

Στην έρευνα που διεξήγαγαν το (2013), οι Godfrey & Waddingham, με θέμα τη 

διερεύνηση του ρόλου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στρατηγικής στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας, στην επέκταση της γνώσης και 

κατανόησης και στην αφομοίωση της νέας γνώσης από μαθητές Τετάρτης Δημοτικού, 

παρατηρήθηκε βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης των μαθητών για την Ιστορία και 

εμπλουτισμός του λεξιλογίου, όπως και υψηλά επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των 

μαθητών που συμμετείχαν στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ, ενώ στην έρευνα των 

Ardito et al. (2013) καταγράφηκε η αφομοίωση της νέας γνώσης, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ως εκ τούτου, πέρα των ανωτέρω, με αυτή την εργασία, στοχεύουμε να 

διερευνήσουμε τη δυνατότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων που αφορούν το 

γνωστικό αντικείμενο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας.  

Όσον αφορά την επίτευξη γνωστικών στόχων εντός του περιβάλλοντος μεικτής 

πραγματικότητας, οι Gallagher και Lindgren (2015) αναφέρονται σε μια σειρά 

ερευνών, όπου γίνεται σύγκριση μεταξύ δραστηριοτήτων ανώτερου επιπέδου και 

χαμηλότερου επιπέδου ενσώματης γνώσης, στο μάθημα της φυσικής και 
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συγκεκριμένα, στην ενότητα για την κίνηση των ουράνιων σωμάτων. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα των ερευνών, η εμπλοκή όλου του σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης 

και μάθησης συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη κατανόηση του 

γνωστικού αντικειμένου, αφού οι μαθητές όχι μόνο πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ενότητα της φυσικής, αλλά πέτυχαν 

καλύτερες επιδόσεις και στις ερωτήσεις γενικότερης κατανόησης των φαινομένων της 

φυσικής. 

Στόχος των ερευνών που παρουσιάστηκαν παραπάνω ήταν η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων στην έρευνα για την επίτευξη γνωστικών στόχων στο μάθημα της 

φυσικής, με εφαρμογή δραστηριοτήτων όπου ο βαθμός εμπλοκής του σώματος ήταν 

υψηλός και δραστηριοτήτων χαμηλού επιπέδου εμπλοκής του σώματος. Στις δύο 

έρευνες που προηγήθηκαν, οι ερευνητές βρήκαν ότι στην πρώτη κατηγορία 

δραστηριοτήτων επιτεύχθηκαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη δεύτερη. Με 

δεδομένο λοιπόν, ότι είναι εφικτή η επίτευξη γνωστικών στόχων σε περιβάλλον 

μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης για το μάθημα της φυσικής, 

στοχεύουμε να διευρύνουμε το πεδίο ένταξης της συγκεκριμένης τεχνολογικής 

εφαρμογής στο τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών και συγκεκριμένα στο 

αντικείμενο της νεώτερης ευρωπαϊκής ιστορίας. Στην παρούσα εργασία δεν 

προβαίνουμε σε σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ δραστηριοτήτων και 

περιβαλλόντων ανώτερου και χαμηλότερου επιπέδου εμπλοκής του σώματος, όπως 

ανωτέρω, αλλά στην αξιολόγηση μιας σειράς δραστηριοτήτων ενσώματης γνώσης, σε 

περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, μέσω ενός φύλλου αξιολόγησης με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, το οποίο συμπλήρωσαν οι μαθητές μετά την περιήγηση στο 

περιβάλλον της εφαρμογής.  

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε, το 84,8 % των συμμετεχόντων 

έδωσε αποδεκτές απαντήσεις στην ερώτηση για τις δραστηριότητες των ανθρώπων 

στην εποχή της Αναγέννησης. Από αυτούς, το 39,4 % αναφέρθηκε στην τυπογραφία, 

το 13,6% αναφέρθηκε στην τέχνη, ενώ το 31,8% αναφέρθηκε τόσο στην τυπογραφία 

όσο και στην τέχνη. Από τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται ότι παρόλο που η 

αντίστοιχες απτικές συσκευές σχετίζονταν με τη ζωγραφική και την τυπογραφία, 

ωστόσο γίνεται αναφορά και σε στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συζήτηση που 

είχαμε μαζί τους, στη διάρκεια της υλοποίησης, όπως είναι οι επιστήμες (γεωγραφία, 

φυσική και αστρονομία) και άλλοι τομείς των καλών τεχνών (γλυπτική και η ποίηση). 
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Πέραν των αναφορών στην τυπογραφία και στην τέχνη, αξίζει να τονίσουμε ότι οι 

μαθητές δεν επιλέγουν απλώς να αναφερθούν στο γεγονός της εφεύρεσης της 

τυπογραφίας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τις καθημερινές 

δραστηριότητες των ανθρώπων, στρέφοντάς τους στην ανάγνωση βιβλίων. 

Στη συνέχεια, το 89,4 % των συμμετεχόντων έδωσε αποδεκτές απαντήσεις στην 

ερώτηση σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα και τις συνέπειες των μεγάλων 

ανακαλύψεων. Από αυτούς, το 7,6% αναφέρθηκε σε θετικά αποτελέσματα, το 12,1% 

αναφέρθηκε σε αρνητικά αποτελέσματα, ενώ το 69,7% αναφέρθηκε τόσο σε θετικά, 

όσο και σε αρνητικά αποτελέσματα. Στις απαντήσεις των μαθητών παρατηρούμε ότι 

γίνεται αναφορά και σε προϊόντα που εισήχθησαν στην Ευρώπη από την Αμερική, 

πέραν την ντομάτας, στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στη διάρκεια 

περιήγησης στο ψηφιακό περιβάλλον. Στις απαντήσεις όπου γίνεται αναφορά μόνο 

στα αρνητικά αποτελέσματα των ανακαλύψεων, κυριαρχεί το ζήτημα της 

εκμετάλλευσης των ιθαγενών πληθυσμών από τους Ευρωπαίους αποίκους. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σαφής αναφορά σε ιθαγενείς, Αμερικανούς και 

Ισπανούς, ενώ σε άλλες γίνεται γενικότερα αναφορά στο φαινόμενο της 

εκμετάλλευσης. Στις περισσότερες απαντήσεις γίνεται αναφορά τόσο στην εισαγωγή 

νέων προϊόντων στην Ευρώπη, από τις χώρες του Νέου Κόσμου και στην ανάπτυξη 

του εμπορίου, όσο και στην εκμετάλλευση των ιθαγενών πληθυσμών από τους 

Ευρωπαίους αποίκους. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις βασικές ιδέες του Διαφωτισμού, το 56 % έδωσε 

αποδεκτές απαντήσεις. Από αυτούς το 25,8% αναφέρθηκε μονολεκτικά ή με απλοϊκό 

τρόπο σε έννοιες όπως η ελευθερία και η ισότητα, ενώ το 30,3% έδωσε πιο σύνθετες 

απαντήσεις σχετικά με το ιδεολογικό πλαίσιο του Διαφωτισμού. Στην πρώτη 

κατηγορία παρατηρούμε να κυριαρχούν οι λέξεις «ισότητα», «ελευθερία» και 

«δικαιοσύνη», σε σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις, ενώ σε ορισμένες απαντήσεις 

γίνεται αναφορά μόνο στον Τζων Λοκ και στην ιδέα της ισότητας. Στη δεύτερη 

κατηγορία απαντήσεων γίνεται αναφορά στους όρους «ανοχή», «δικαιώματα» και 

«λογική», περιγράφεται η έννοια της «λαϊκής κυριαρχίας» και ταυτόχρονα, 

εντάσσεται στο ιδεολογικό πλαίσιο του Διαφωτισμού η κατάργηση της δουλείας. Σε 

αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές δείχνουν ότι δεν περιορίζονται στο περιεχόμενο της 

ηχογραφημένης αφήγησης της εφαρμογής, εμβαθύνοντας και συνδέοντάς το με την 
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κοινωνική και πολιτική κατάσταση της εποχής, όπως παρουσιάζεται στο σύνολο της 

εφαρμογής που σχεδιάσαμε, από την εποχή της Αναγέννησης και των Μεγάλων 

Ανακαλύψεων, μέχρι τον αντίκτυπο των ιδεών του Διαφωτισμού στη Γαλλική 

Επανάσταση. 

Στην ερώτηση σχετικά με τα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης, το 77,2 % των 

συμμετεχόντων έδωσε αποδεκτές απαντήσεις. Από αυτούς, το 33,3% αναφέρθηκε 

στα αιτήματα για ισότητα και ελευθερία, το 18,2% αναφέρθηκε στις σχέσεις του λαού 

της Γαλλίας με το Βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ’, ενώ το 25,8% έδωσε περισσότερο 

σύνθετες απαντήσεις για τα οικονομικά και κοινωνικά αίτια της επανάστασης. Στην 

πρώτη κατηγορία απαντήσεων γίνεται μια σύντομη και απλοϊκή αναφορά στα 

αιτήματα για ισότητα και ελευθερία και στο φαινόμενο της εκμετάλλευσης. Στη 

δεύτερη κατηγορία απαντήσεων ανήκουν απαντήσεις οι οποίες δεν είναι απλοϊκές, 

όμως, παρόλο που περιέχουν το στοιχείο της κοινωνικής σχέσης, αναφέρονται 

αποκλειστικά στη σχέση μεταξύ του λαού της Γαλλίας και του Βασιλιά Λουδοβίκου 

ΙΣΤ΄, χωρίς περαιτέρω αναφορές στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της 

προεπαναστατικής περιόδου. Στην τρίτη κατηγορία οι μαθητές περιλαμβάνουν στα 

αίτια της Γαλλικής Επανάστασης, την φτώχεια, την καταπίεση, την υψηλή 

φορολογία, τα υπερβολικά προνόμια του κλήρου και των ευγενών και γενικά τις 

κοινωνικές ανισότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση μίας 

μαθήτριας, η οποία αναφέρεται στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, στοιχείο που 

προέκυψε κατά τη συζήτηση, μετά την εμφάνιση στην επιφάνεια του περιβάλλοντος 

μεικτής πραγματικότητας, της ιστορικής πηγής που απεικόνιζε την πορεία γυναικών 

κατά τα γεγονότα της επανάστασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ζήτημα της 

ισότητας αλλάζει περιεχόμενο και υποκείμενα, αφού μετατοπίζεται από το πολιτικό 

και οικονομικό σκέλος, σε αυτό της σχέσης μεταξύ των δύο φύλων. 

Στη συνέχεια, στην ερώτηση σημαντικότητας, το 86,4 % των συμμετεχόντων έδωσε 

αποδεκτές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, το 24,2 % αναφέρθηκε στις εφευρέσεις. Από 

αυτούς, το 12,1 % δεν αιτιολόγησε την απάντησή του, ενώ το υπόλοιπο 12,1 % την 

αιτιολόγησε, χωρίς κανένας να δώσει κάποια σύνθετη απάντηση. Σε αυτές τις 

απαντήσεις, οι μαθητές αιτιολόγησαν την επιλογή τους με βάση την επίδραση των 

εφευρέσεων στην μετέπειτα τεχνολογική εξέλιξη. Από το 33,3 % που αναφέρθηκε 

στις ανακαλύψεις, το 9,1 % δεν αιτιολόγησε την απάντησή του, το 22,7 % την 
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αιτιολόγησε και μόλις το 1,5 % έδωσε σύνθετη απάντηση. Οι απαντήσεις των 

μαθητών έχουν να κάνουν με την εισαγωγή νέων προϊόντων από τις χώρες του Νέου 

Κόσμου στην Ευρώπη, με τη διεύρυνση του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας των 

Ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που συνέβαλε στην ραγδαία οικονομική και κοινωνική 

πρόοδο των επόμενων αιώνων, αλλά και με την τάση του ανθρώπου να ανακαλύπτει 

νέους τόπους και νέα αντικείμενα, να αλλάζει συνήθειες και να μην περιορίζεται στα 

δεδομένα του παρόντος. Από το 15,2 % που αναφέρθηκε στα πνευματικά κινήματα, 

το 6,1% δεν αιτιολόγησε την απάντησή του, το 3% την αιτιολόγησε και μόλις το 

1,5% έδωσε πιο σύνθετη απάντηση. Οι μαθητές που επέλεξαν τα πνευματικά 

κινήματα, αναφέρονται στην απελευθέρωση της σκέψης και της δράσης και στο 

αίτημα της ισότητας, το οποίο αναδείχτηκε και προωθήθηκε από τους φιλοσόφους 

του Διαφωτισμού. Στις περισσότερο σύνθετες απαντήσεις, οι μαθητές δείχνουν να 

κατανοούν τις μεσοπρόθεσμες επιδράσεις του κινήματος του Διαφωτισμού, ως προς 

την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και τη μετάβαση από τη μοναρχία στη 

δημοκρατία και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση 

της ιδεολογίας των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Τέλος από το 13,6% που 

αναφέρθηκε στην επανάσταση, το 3 % δεν αιτιολόγησε την απάντησή του, το 6,1 % 

την αιτιολόγησε και το 4,5 % έδωσε πιο σύνθετη απάντηση. Οι μαθητές αναφέρονται 

στη διεκδίκηση και κατάκτηση δικαιωμάτων από το λαό της Γαλλίας, ενώ σε πιο 

σύνθετες απαντήσεις, αναφέρονται στην επίδρασή της σε επαναστατικά κινήματα που 

αναπτύχθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

Ελληνική Επανάσταση. 

Στην τελευταία ερώτηση, σχετικά με τις απόψεις των μαθητών για τον τρόπο με τον 

οποίο τα γεγονότα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, επηρεάζουν τη σύγχρονη 

εποχή, το 53 % των συμμετεχόντων έδωσε αποδεκτές απαντήσεις. Από αυτούς, το 

21,2% αναφέρθηκε στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Στις απαντήσεις τους, οι 

μαθητές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο τα πνευματικά κινήματα και οι 

επαναστάσεις συνέβαλαν στην πρόοδο και στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, 

μέσω της ελευθερίας διατύπωσης γνώμης, των δικαιωμάτων των παιδιών, του 

δικαιώματος στη μόρφωση, του δικαιώματος στην ψήφο και στην εκλογή της 

νομοθετικής εξουσίας και γενικά της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα δεσμά 

ανώτερων δυνάμεων, γήινων ή μεταφυσικών. Επίσης, το 6,1% αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή νέων προϊόντων στην Ευρώπη. Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές 
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αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι συνήθειες της καθημερινής τους ζωής και 

συγκεκριμένα η διατροφή, επηρεάζεται από τα γεγονότα των Μεγάλων 

Ανακαλύψεων και της ανάπτυξης του εμπορίου, μέσω του οποίου, εισήχθησαν στην 

Ευρώπη άγνωστα μέχρι τότε είδη διατροφής. Στη συνέχεια, το 9,1% αναφέρθηκε 

στην τεχνολογική πρόοδο. Σε αυτές τις απαντήσεις, οι μαθητές αναφέρονται στον 

τρόπο με τον οποίο οι εφευρέσεις των νεότερων ευρωπαϊκών χρόνων αποτέλεσαν τη 

βάση για την μετέπειτα τεχνολογική πρόοδο, ο αντίκτυπος της οποίας είναι εμφανής 

ακόμη και σήμερα. Επίσης, το 15,2% των συμμετεχόντων έλαβε προσωπική στάση 

για ζητήματα όπως η εκμετάλλευση και ο πόλεμος, ενώ τέλος, το 1,5% αναφέρθηκε 

στην επίδραση των συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων στην εθνική ιστορία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην πρώτη,  δεύτερη και  τέταρτη ερώτηση, οι 

συμμετέχοντες σε ποσοστό άνω του 75 % δίνουν αποδεκτές απαντήσεις, από τις 

οποίες, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σύνθετες απαντήσεις. Παρατηρούνται δηλαδή 

αρκετά καλές επιδόσεις σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητες 

των ανθρώπων μιας περιόδου, με τη διάκριση των θετικών και αρνητικών πτυχών 

ενός ιστορικού γεγονότος και με την αναζήτηση των αιτιών ενός ιστορικού 

γεγονότος. Στην τρίτη ερώτηση οι επιδόσεις των μαθητών είναι μέτριες. Δηλαδή, 

παρατηρείται δυσκολία των μαθητών να δώσουν σωστές και σύνθετες απαντήσεις σε 

ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την περιγραφή του ιδεολογικού πλαισίου μιας 

περιόδου και συγκεκριμένα της περιόδου του Διαφωτισμού. Όσον αφορά την 

ερώτηση σημαντικότητας, παρατηρούμε ότι οι μαθητές επιλέγουν ως πιο σημαντικό, 

το γεγονός των μεγάλων ανακαλύψεων και ως δεύτερο πιο σημαντικό αυτό των 

εφευρέσεων, ενώ στις απαντήσεις τους, η πλειονότητα των μαθητών αιτιολογεί την 

απάντησή της, τις περισσότερες φορές με σύνθετο τρόπο. Παρατηρούμε ότι οι 

μαθητές επιλέγουν ως πιο σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την 

καθημερινότητά τους, σε θέματα όπως η διατροφή και η επαφή με την τεχνολογία. 

Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, σχετικά με τον τρόπο επίδρασης των γεγονότων 

της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας στη σύγχρονη εποχή, οι επιδόσεις των μαθητών 

είναι μέτριες, αφού το 53 % έδωσε αποδεκτές απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις 

των περισσότερων από αυτούς τους μαθητές είναι σύνθετες και ενδιαφέρουσες, όπως 

παρατηρήθηκε παραπάνω και παρουσιάστηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο των 

αποτελεσμάτων. Δηλαδή, η επεξεργασία των πληροφοριών του παρελθόντος, μέσα 
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στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης, δείχνει ότι βοηθά 

επίσης στην κατανόηση των δεδομένων του παρόντος. 

4.4. Οι στάσεις των μαθητών 

Στην έρευνα που διεξήγαγαν το 2013, οι Godfrey & Waddingham παρατηρήθηκε 

αύξηση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης για το μάθημα της Ιστορίας, στην 

τάξη που αξιοποίησε τεχνολογική εφαρμογή σε σύγκριση με την τάξη που 

εφαρμόστηκε συμβατική μέθοδος διδασκαλίας. Αυτό άλλωστε φαίνεται από τη 

φράση ενός μαθητή, σύμφωνα με τον οποίο, στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

μαθησιακού περιβάλλοντος, «μπορείς να είσαι ο εαυτός σου στο παρελθόν, να δεις τι 

γίνεται και να δράσεις».  Επομένως, πέρα από την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων 

που αφορούν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, στοχεύουμε στη διαμόρφωση 

ενός πρωτότυπου και εντυπωσιακού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα 

προσφέρει στους μαθητές μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία σε σχέση το συμβατικό 

περιβάλλον μάθησης της σχολικής τάξης. 

Σε ό, τι έχει να κάνει με τη αύξηση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης κατά τη 

διάρκεια της μάθησης στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, οι Gallagher και 

Lindgren (2015) παρατήρησαν ότι στην περίπτωση της δραστηριότητας, όπου η 

εμπλοκή του σώματος είναι πιο έντονη, αυξήθηκε η θετική διάθεση των μαθητών για 

το μάθημα της φυσικής σε σύγκριση με τη δεύτερη εκδοχή της προσομοίωσης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του ευρήματος αποτέλεσαν φράσεις των 

συμμετεχόντων όπως «Μου άρεσε να μιλάω στους άλλους για τη φυσική.» και 

«Μπορούσα ο ίδιος να είμαι ο αστεροειδής.». Αυτά τα ευρήματα οδηγούν στην άποψη 

ότι οι δυναμικές αναπαραστάσεις που επιτυγχάνονται σε ένα περιβάλλον Μεικτής 

Πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης επιτρέπουν στους μαθητές να ελέγχουν οι 

ίδιοι τη μάθησή τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησής τους και δημιουργούν 

ευχάριστα συναισθήματα. 

Στην παρούσα εργασία, με βάση την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών σχετικά με την 

εφαρμογή, το 97 % των συμμετεχόντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την 

άποψη ότι η εφαρμογή ήταν ευχάριστη, ενώ το 95,4 % συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με την άποψη ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή βοήθησε στη μάθηση στη 
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ιστορίας. Επίσης, το 77,3 % των συμμετεχόντων διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την 

άποψη ότι η χρήση της εφαρμογή είναι δύσκολη και το 74,2 % συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με την άποψη ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει έναν εύκολο τρόπο 

μάθησης που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην τάξη με τα παραδοσιακά μέσα. Το 

68,2 % των συμμετεχόντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι η 

εφαρμογή επιτρέπει στο χρήση να κάνει λάθη και του δίνει ευκαιρίες, προκειμένου να 

τα διορθώσει και το 71,2 % διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι 

προτιμάει τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης. Στη συνέχεια, το 75,7 % των 

συμμετεχόντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι η εφαρμογή είναι 

καινοτόμα, το 77,3 % των συμμετεχόντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την 

άποψη ότι θα ήθελε να αξιοποιούνται τέτοιου είδους εφαρμογές και από τους 

εκπαιδευτικούς του, ενώ τέλος, το 80 % των συμμετεχόντων συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με την άποψη, ότι θα ήθελε να μπορεί να δημιουργεί αντίστοιχες εφαρμογές. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι η εφαρμογή μεικτής πραγματικότητας 

και ενσώματης γνώσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη διδασκαλία της 

νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

προσφέρει μία ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τα 

παραδοσιακά μέσα, ενισχύει τη μάθηση της ιστορίας, είναι εύκολη στη χρήση της 

από τους μαθητές, επιτρέπει στο χρήστη να διορθώσει τυχόν λάθη του και είναι 

καινοτόμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμά, οι συμμετέχοντες να επιθυμούν την 

αξιοποίησή αντίστοιχων εφαρμογών και από τους εκπαιδευτικούς τους, ενώ είναι 

θετικοί και στο ενδεχόμενο να γίνουν οι ίδιοι σχεδιαστές και κατασκευαστές τέτοιου 

είδους τεχνολογικών εφαρμογών. 

Εξάλλου, η θετική στάση των μαθητών αποτυπώνεται και στις απαντήσεις που 

έδωσαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θεωρούν ότι 

η εφαρμογή τους βοήθησε να μάθουν στοιχεία της συγκεκριμένης ενότητας της 

ιστορίας, κάνοντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, προσφέροντας 

ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, όπου αλληλεπιδρούν με τους πρωταγωνιστές 

των ιστορικών γεγονότων και αισθάνονται ότι εντάσσονται μέσα στην ιστορία, 

παρουσιάζοντας συνοπτικά, χωρίς εκτενείς αφηγήσεις και με τη χρήση πολυμέσων, 

τα ιστορικά γεγονότα μιας μακράς χρονικής περιόδου, επιτρέποντάς τους έτσι να 

προβούν σε μια συνολική αποτίμησή της και τέλος, βελτιώνοντας τα επίπεδα 

συγκέντρωσής τους στο μάθημα. Επίσης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι 
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εφαρμογή διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρόσφεραν μια πρωτότυπη και 

ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία. Τέτοια είναι ο τρισδιάστατος και απτικός 

χαρακτήρας, η αυτονομία για δράση κατά τη διάρκεια της μάθησης, η οικειότητα με 

τα αντικείμενα της καθημερινότητας που αξιοποιήθηκαν, η άρση των περιορισμών ως 

προς την θέση και την κίνηση στο χώρο, η ενεργή εμπλοκή στη μαθησιακή 

διαδικασία και η δράση σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, παρατηρήθηκε μια τάση για 

σύγκριση της συγκεκριμένης τεχνολογικής εφαρμογής και ανάδειξης της υπεροχής 

της σε σχέση με άλλες μορφές εμπλοκής της τεχνολογίας στη μάθηση, όπως η 

εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η χρησιμοποίηση οθονών αφής.  

4.5. Περιορισμοί και δυσκολίες της έρευνας 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με 

την ένταξη της τεχνολογίας μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αφορούσαν τις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα το 

γνωστικό αντικείμενο της φυσικής και την ενότητα της κίνησης των ουράνιων 

σωμάτων (Gallagher & Lindgren, 2015). Αντιθέτως, δεν υπάρχει προηγούμενη 

έρευνα για την ένταξη της συγκεκριμένης εφαρμογής στο πλαίσιο των 

ανθρωπιστικών σπουδών και συγκεκριμένα της ιστορίας, κάτι που αποτέλεσε την 

πρώτη και βασική δυσκολία για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης έρευνας. 

Άλλωστε, το περιεχόμενο, ο χαρακτήρας και οι διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία 

των φυσικών επιστημών διαφέρουν από αυτά της ιστορίας, με συνέπεια να διαφέρει 

και ο τρόπος μετασχηματισμού της μάθησης με το σχεδιασμό και την οργάνωση 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του μαθήματος της φυσικής, στις ενότητες που 

αφορούν την κίνηση των ουράνιων σωμάτων αλλά και την κίνηση των σωμάτων στη 

Γη, ο μετασχηματισμός της μάθησης, με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων υψηλού 

επιπέδου εμπλοκής του σώματος, είναι εφικτός αφού οι μαθητές, με τα σώματά τους, 

εύκολα μπορούν να αναπαραστήσουν την κίνηση των σωμάτων. Αντίθετα, στην 

περίπτωση της ιστορίας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με την αναπαράσταση των 

εννοιών της να είναι δυσκολότερη υπόθεση. Χαρακτηριστικά, στην περίπτωση του 

μετασχηματισμού των ιδεών του Διαφωτισμού, υπήρξε δυσκολία στο σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου εμπλοκής του σώματος με στόχο τη διαμόρφωση 

δυναμικών, εξωτερικών αναπαραστάσεων. Ενδεχομένως, αυτή να είναι και η αιτία 
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για την επίτευξη μέτριων επιδόσεων από τους μαθητές στην αντίστοιχη ερώτηση του 

φύλλου αξιολόγησης. 

Το δεύτερο βασικό σημείο δυσκολίας αφορά τη διαδικασία της έρευνας. Όπως ήδη 

έχει αναφερθεί, η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διήμερο της 23
ης

 και 24
ης

 Μαΐου 2016, 

στο χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στα πλαίσια του «1
ου

 Φεστιβάλ Απτικών Συσκευών και Μεικτής 

Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση», το οποίο διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής 

και δημοτικά σχολεία του Νομού Φλώρινας. Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έγινε 

εκπαιδευτική εφαρμογή, σε διάφορα μαθήματα, μιας σειράς από κατασκευές φυσικών 

διεπαφών και μεικτής πραγματικότητας, που σχεδίασαν προπτυχιακοί και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η παρουσία του κάθε σχολείου στο χώρο της Παιδαγωγικής 

Σχολής ήταν δίωρη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι μαθητές, σε ομάδες των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων, επισκέπτονταν για περίπου 20 λεπτά κάθε μία από τις 

εγκαταστάσεις φυσικών διεπαφών και μεικτής πραγματικότητας, από αυτές που 

σχεδίασαν και υλοποίησαν οι φοιτητές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές 

περιηγήθηκαν στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων 

ατόμων, επισκέπτονταν το χώρο, όπου ήταν εγκατεστημένο το περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας και φυσικών διεπαφών για το μάθημα της ιστορίας. Η περιήγηση 

στο ψηφιακό περιβάλλον διαρκούσε περίπου 15 με 20 λεπτά. Αφού ολοκληρωνόταν 

η παραπάνω διαδικασία, οι μαθητές αποχωρούσαν από την αίθουσα, όπου ήταν 

εγκατεστημένο το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, και σε βοηθητικό χώρο 

απαντούσαν στις ερωτήσεις του φύλλο αξιολόγησης για την ιστορία και 

συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις απόψεις τους για την ευχρηστία, 

την χρησιμότητα και τον καινοτόμο χαρακτήρα της τεχνολογικής εφαρμογής. 

Κατόπιν, διεξαγόταν μία σύντομη συνέντευξη μεταξύ των ερευνητών και των 

μαθητών, η οποία ηχογραφούταν. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι 

μαθητές αποχωρούσαν, προκειμένου να επισκεφθούν και να περιηγηθούν σε άλλο 

περιβάλλον. 
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Γίνεται κατανοητό ότι τα χρονικά πλαίσια ήταν ασφυκτικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, 

ο χρόνος ήταν περιορισμένος για την περιήγηση στο περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, για την επεξεργασία των ιστορικών πηγών που μετασχηματίστηκαν 

και για τη συζήτηση, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις δραστηριότητες 

των ανθρώπων στην εποχή της Αναγέννησης, για τα θετικά αποτελέσματα και τις 

συνέπειες των Μεγάλων Ανακαλύψεων, για το ιδεολογικό πλαίσιο του Διαφωτισμού 

και  για τα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο 

τα γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου, επηρεάζουν τη σύγχρονη εποχή. Δεύτερον, 

ο χρόνος ήταν περιορισμένος για τη συλλογή των δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να συμπληρώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο 

ερωτηματολόγια, εκ των οποίων, το ένα είχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, αφού είτε 

έπρεπε να μεταβούν σε επόμενη δραστηριότητα μεικτής πραγματικότητας, είτε 

έπρεπε να αποχωρήσουν από το χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής, προκειμένου να 

τους διαδεχθούν οι μαθητές του επόμενου σχολείου. Ως εκ τούτου, πολλές 

απαντήσεις στο φύλλο αξιολόγησης για την ιστορία ήταν μονολεκτικές ή σύντομες, 

ενώ σε άλλες οι μαθητές δεν απάντησαν καθόλου για το λόγο ότι έπρεπε να 

αποχωρήσουν άμεσα από το χώρο όπου ήταν εγκατεστημένη η εφαρμογή. 

Ενδεχομένως, έτσι να εξηγείται το γεγονός ότι στα περισσότερα φύλλα αξιολόγησης, 

οι ερωτήσεις που έμειναν κενές ήταν οι δύο τελευταίες ερωτήσεις, σχετικά με το πιο 

σημαντικό ιστορικό γεγονός και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν τη 

σύγχρονη εποχή.  

4.6. Προοπτικές για περαιτέρω έρευνα 

Ένας από τους στόχους της ανά χείρας εργασίας είναι επίσης να προκύψουν 

ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον, σχετικά με την ένταξη της τεχνολογίας 

μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης στη διδασκαλία της ιστορίας.  

Στην παρούσα εργασία προβήκαμε στην αξιολόγηση της ένταξης της τεχνολογίας 

μεικτής πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης στη διδασκαλία της Ιστορίας και 

στη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών για την εμπειρία τους σε αυτό το 

ψηφιακό περιβάλλον. Σε προηγούμενες έρευνες, οι ερευνητές που σχεδίασαν και 

υλοποίησαν αντίστοιχες εφαρμογές, προέβησαν σε σύγκριση των αποτελεσμάτων και 

των στάσεων των μαθητών, μεταξύ δραστηριοτήτων υψηλού και χαμηλότερο 

επιπέδου εμπλοκής του σώματος στο μάθημα της φυσικής. Επομένως, μετά την 
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επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, τόσο στον τομέα των γνωστικών στόχων όσο και 

στον τομέα των απόψεων των μαθητών, στην παρούσα έρευνα για την ένταξη της 

εφαρμογής φυσικών διεπαφών σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, τίθεται το 

ερώτημα σχετικά με τα αποτελέσματα που θα είχε μία σύγκριση μεταξύ 

δραστηριοτήτων υψηλού και χαμηλότερου επιπέδου εμπλοκής του σώματος στο 

μάθημα της ιστορίας και για διαφορετικού τύπου ιστορικά θέματα (οικονομική 

ιστορία, γεγονοτολογική στρατιωτική ιστορία, καθημερινότητα, πολιτισμός, ιστορία 

των ιδεών). 

Επίσης, με βάση τα υψηλά ποσοστά από θετικές απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στην ερώτηση του ερωτηματολογίου στάσεων, για το αν θα επιθυμούσαν την 

αξιοποίηση αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρμογών από τους εκπαιδευτικούς τους, 

τίθεται πλέον το ζήτημα της διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευτικών για την 

ένταξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν οι Lambrinos & 

Asiklari (2014), την οποία περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, και όπου οι 

μαθητές παρήγαγαν έναν δικό τους χάρτη τοπικής ιστορίας ο οποίος αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο και διέδωσε την ιστορική-πολιτιστική πληροφορία σε διαφορετικές ομάδες 

κοινού (εκπαιδευτικοί, μαθητές, τουρίστες, τοπική κοινωνία), η δική μας εφαρμογή 

θα μπορούσε να επεκταθεί με ανάλογο τρόπο. Με βάση τα υψηλά ποσοστά από 

θετικές απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση του ερωτηματολογίου 

στάσεων, για το αν θα επιθυμούσαν να μπορούν οι ίδιοι να κατασκευάζουν 

εφαρμογές φυσικών διεπαφών σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, τίθεται το 

ζήτημα της διερεύνησης των αποτελεσμάτων μίας διαδικασίας όπου οι ίδιοι οι 

μαθητές θα συνέλεγαν και θα οργάνωναν το εκπαιδευτικό υλικό, θα σχεδίαζαν, θα 

κατασκεύαζαν και θα παρουσίαζαν αντίστοιχες εφαρμογές, με στόχο την επίτευξη 

μαθησιακών στόχων μέσα από μία διερευνητική, δημιουργική και συνεργατική 

διαδικασία. 
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