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Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι ο χαρακτήρας των πρώιμων εκπαιδευτικών διαδικασίων 

βασίστηκε σε μορφές και μεθόδους διδασκαλίας που εστίαζαν αποκλειστικά στο 

περιεχόμενο συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, όντας κατά βάση 

αποστασιοποιημένος από το συγκείμενο εντός του οποίου το εν λόγω περιεχόμενο 

νοηματοδοτούνταν. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα συμπερίληψης αυθεντικών διαδικασιών στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της διδασκαλίας 

στον συγχρωτισμό του γνωστικού περιεχομένου και του συγκειμένου στο οποίο αυτό 

αντιστοιχεί. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας επιδιώκεται η προσέγγιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό το πρίσμα της συνύπαρξης και δυναμικής 

αλληλεπίδρασης του περιεχομένου της και του συγκειμένου με το οποίο συνδέεται, 

με γνώμονα τη δημιουργία αυθεντικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Μέσο προώθησης 

της εν λόγω προσέγγισης αποτελεί η αξιοποίηση της ζωντανής αναμετάδοσης στη 

σχολική τάξη, με χρήση ενός κατάλληλα εξοπλισμένου μη επανδρωμένου ιπτάμενου 

οχήματος (drone), με δυνατότητα βιντεοσκόπησης και αναμετάδοσης σε πραγματικό 

χρόνο. Πλαίσιο υλοποίησης των αυθεντικών δραστηριοτήτων αποτελεί το θεματικό 

πεδίο των μαθηματικών, ως μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί η συνεισφορά της ζωντανής αναμετάδοσης μέσω μη 

επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone) στη δημιουργία συνθηκών αυθεντικής 

μάθησης στα μαθηματικά, καθώς και το επίπεδο αυθεντικότητας που αυτή 

συνεπάγεται, σε σχέση με εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σχεδιάζονται 3 

διακριτές διδακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 1
η
 διδακτική παρέμβαση: Διδασκαλία μαθηματικών, βασισμένη στη ζωντανή 

αναμετάδοση από μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (drone) 

 2
η
 διδακτική παρέμβαση: Διδασκαλία μαθηματικών, βασισμένη στην 

ασύγχρονη προβολή βίντεο μέσω διαδικτύου 

 3η διδακτική παρέμβαση: Διδασκαλία μαθηματικών, βασισμένη στη χρήση 

έντυπου εποπτικού υλικού (αξιοποίηση χαρτών) 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω διακριτών διδακτικών παρεμβάσεων 

αξιολογούνται συνθετικά, προκειμένου να προσεγγιστεί ο βαθμός αυθεντικότητας 

που τις χαρακτηρίζει και να εκτιμηθεί, συνακόλουθα, η ανηγμένη ωφέλεια κάθε μιας 

από αυτές ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησής τους, με 

γνώμονα την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε επίπεδο διδακτικής 

μεθοδολογίας. 

Λέξεις – κλειδιά: Εκπαίδευση βασισμένη στο συγκείμενο, ζωντανή αναμετάδοση, 

αυθεντικές δραστηριότητες, βαθμός αυθεντικότητας, μαθηματικά, μη επανδρωμένο 

ιπτάμενο όχημα - drone. 
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Abstract 

It is widely accepted that the character of early education processes was based on 

teaching forms and methods that focused exclusively on the content of specific fields 

of knowledge, being substantially detached from the context in which the fore 

mentioned content was understood. Modern pedagogical approaches recognize the 

need to include authentic processes in the context of educational activities, shifting 

the focal point of teaching into the contextualization of cognitive content. 

The present thesis aims at bringing together the educational process in the light of 

the coexistence and dynamic interaction of its content and its context, in order to 

create authentic activities in the classroom. A means of promoting this approach is to 

make use of the live broadcast in the classroom, using a properly equipped unmanned 

flying vehicle (drone), capable of video recording and realizing real-time 

transmission. The framework for the implementation of authentic activities is the 

thematic field of mathematics as part of the curriculum of primary education. 

In order to evaluate the contribution of live broadcast through unmanned flying 

vehicle (drone) to the creation of authentic learning conditions in mathematics, as 

well as to specify the level of authenticity that this process entails, in relation to 

alternative educational approaches, three distinct didactic interventions are 

implemented in the framework of teaching mathematics. More specifically: 
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 1st Didactic Intervention: Teaching mathematics, based on live broadcast via 

an unmanned flying vehicle (drone) 

 2nd Didactic Intervention: Teaching mathematics, based on asynchronous 

video viewing via internet 

 3rd teaching intervention: Teaching mathematics, based on the use of printed 

material (map exploitation) 

The results of the above distinct didactic interventions are evaluated synthetically 

in order to approximate the degree of authenticity that characterizes them, as well as 

to estimate, consequently, the normalized benefit of each one of them with regard to 

the required design and implementation actions, with a view to drawing useful 

conclusions at the level of didactic methodology. 

Key words: Context-based education, live transmission, authentic activities, degree 

of authenticity, mathematics, unmanned flying vehicle - drone. 



Περιεχόμενα 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 13 

Αντικείμενο - Σκοπός - Προσδοκώμενα αποτελέσματα της εργασίας ........................ 14 

Γενική Κατηγορία - Θεματικό Πεδίο ........................................................................... 14 

Διάρθρωση της εργασίας ............................................................................................. 16 

ΜΕΡΟΣ 1
ο
 .................................................................................................................... 18 

1. Το συγκείμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία ..................................................... 18 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί .......................................................................... 18 

1.2 Η συγκειμενοποίηση ως μέτρο εμπειρίας σε εκπαίδευση και μάθηση ................. 20 

1.3 Η συγκειμενοποίηση ως φάσμα διαδικασιών και αποτελεσμάτων ...................... 24 

1.4 Η συγκειμενοποίηση ως μετρήσιμη μεταβλητή ................................................... 30 

2. Το συγκείμενο ως στοιχείο της εκπαιδευτικής πρακτικής ................................... 33 

2.1 Προσέγγιση της έννοιας του συγκειμένου σε επίπεδο  προγραμμάτων σπουδών 33 

2.2 Ο ρόλος του συγκειμένου στην ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και 

ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων ...................................................................... 37 

2.2.1 Το συγκείμενο της διδασκαλίας σε προγράμματα σπουδών εστιασμένα σε 

διακριτά γνωστικά πεδία ....................................................................................... 37 

2.3 Η αξιοποίηση του ρόλου του συγκειμένου στη διδασκαλία του γνωστικού πεδίου 

των μαθηματικών .................................................................................................. 40 

2.4 Ανασκόπηση υλοποιημένων παρεμβάσεων  συγκειμενοποίησης σε διεθνές 

επίπεδο .................................................................................................................. 44 

2.4.1. Αξιοποίηση Τεχνών, Σχεδίου, Τεχνολογίας, Αθλητισμού και λοιπών 

πρωτοβουλιών ....................................................................................................... 44 

2.4.2. Αξιοποίηση των τοπικών διαθέσιμων φυσικών πόρων ..................................... 45 

2.4.3. Αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας ................................................................ 47 

2.4.4. Αξιοποίηση της γεωργικής εμπειρίας ................................................................ 48 

2.5 Παράγοντες που επιδρούν στην εφαρμογή της συγκειμενοποίησης στη 

διδασκαλία γνωστικών πεδίων των προγραμμάτων σπουδών .............................. 49 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                8 

 

2.5.1 Το σχολικό περιβάλλον....................................................................................... 49 

2.5.1.1. Γενικά προβλήματα του σχολικού συστήματος .............................................. 49 

2.5.1.2. Παιδαγωγικά προβλήματα .............................................................................. 49 

2.5.1.3. Προβλήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών .......................................... 49 

2.5.1.4. Υλικά προβλήματα της σχολικής μονάδας ..................................................... 50 

2.5.2 Το οικείο περιβάλλον .......................................................................................... 50 

2.5.3 Το κοινοτικό περιβάλλον .................................................................................... 50 

3 Η αξιοποίηση των εφαρμογών της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσων ανάπτυξης αυθεντικών περιβαλλόντων 

μάθησης ................................................................................................................ 52 

3.2 Η αξιοποίηση της ζωντανής αναμετάδοσης βίντεο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.............................................................................................................67 

3.3 Ο ρόλος των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) στην ανάπτυξη 

αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης ................................................................... 71 

ΜΕΡΟΣ 2
ο
 .................................................................................................................... 78 

4 Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων με γνώμονα την αξιοποίηση του 

συγκειμένου .......................................................................................................... 78 

4.1 Θέμα διδασκαλίας .................................................................................................. 78 

4.2. Στόχοι διδασκαλίας & διαθεματικότητα ............................................................... 78 

4.3. Ανάλυση παραμέτρων διδακτικής παρέμβασης ................................................... 81 

4.3.1. Γενικές παράμετροι ............................................................................................ 81 

4.3.2. Ειδικές παράμετροι ............................................................................................ 83 

4.4 Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης ............................................................... 85 

4.5. Προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας - Περιορισμοί ........................................... 108 

4.6. Προσδοκώμενα αποτελέσματα ........................................................................... 109 

4.7. Διαδικασία αποτίμησης της διδακτικής παρέμβασης ......................................... 110 

4.7.1. Αξιολόγηση μαθητών ...................................................................................... 110 

4.7.2. Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης ........................................................ 111 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                9 

 

4.7.3. Αυτοαξιολόγηση διδάσκοντα .......................................................................... 111 

ΜΕΡΟΣ 3
ο
 .................................................................................................................. 112 

5 Συμπεράσματα - Συζήτηση ................................................................................. 112 

ΜΕΡΟΣ 4
ο
 .................................................................................................................. 114 

6 Βιβλιογραφικές αναφορές .................................................................................. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                10 

 

Ευρετήριο εικόνων 

Εικόνες 1α, β & γ.  Μέσα ενσωμάτωσης των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση.65 

Εικόνες 2α, β, γ & δ. Το drone, το σύστημα πλοήγησής του και η αξιοποίηση της 

κάμερας κατά την απογείωση/προσγείωση και τη λήψη φωτογραφιών...................72      

Εικόνες 3α & β. Η χρήση των drones για στρατιωτικούς σκοπούς............................73 

Εικόνες 4α, β, γ & δ.  Ταξινόμηση των drones ανάλογα με το μέγεθός τους.............74                      

Εικόνες 5α, β & γ.  Αναπαράσταση του πύργου του Eiffel στο Παρίσι.....................86 

Εικόνες 6α, β & γ.  Αναπαράσταση της περιοχής της Φλώρινας, μέσω χάρτη, 

πολεοδομικού σχεδίου και αεροφωτογραφίας.............................................................87 

Εικόνες 7α  & β.  Είδη χαρτών....................................................................................88 

Εικόνα 8. Ο χάρτης και τα χαρακτηριστικά του στοιχεία..........................................88                                                                    

Εικόνα 9. To drone ως μέσο αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου................89 

Εικόνες 10α, β, γ, δ & ε. Οι έννοιες του λόγου, της αναλογίας και της κλίμακας....95 

Εικόνα 11. Παράλληλες ευθείες στην καθημερινότητα...............................................96  

Εικόνα 12. Τεμνόμενες ευθείες στην καθημερινότητα................................................96 

Εικόνα 13. Γεωμετρικά σχήματα των πινακίδων του ΚΟΚ  .....................................96 

Εικόνα 14. Οι ευθείες και η μεταξύ τους σχέση........................................................100 

Εικόνα 15. Τα είδη των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων......................................100 

Εικόνα 16. Η έννοια της περιμέτρου ως περιγράμματος.........................................101  

Εικόνα 17. Η έννοια του εμβαδού ως συνάρτηση  τετραγωνικών μονάδων.........101 

Εικόνα 18. Το εμβαδόν επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων.....................................106 

Εικόνα 19. Η περίμετρος των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων..........................106 

 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                11 

 

Ευρετήριο σχημάτων/διαγραμμάτων 

Σχήμα 1: Οι τρείς σφαίρες γνώσης που αποτελούν συστατικά της ΠΓΠ....................19 

Σχήμα 2: Το φάσμα συγκειμενοποίησης:Αντιστοίχιση γνώσης και διδακτέας ύλης..24 

Σχήμα 3. Εννοιολογικό πλαίσιο συγκειμενοποιημένης διδασκαλίας και μάθησης...29 

Σχήμα 4. Διασυνδέσεις μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του σχολικού, οικιακού και 

κοινοτικού περιβάλλοντος............................................................................................34 

Σχήμα 5. Σύνδεση των μαθησιακών περιβαλλόντων...................................................34 

Σχήματα 6α & β. Διάγραμμα απεικόνισης σχεδίων εργασίας με θέμα τη γεωργία και 

τη γεωργική δασοκομία, ενσωματώνοντας στόχους διαφόρων θεματικών πεδίων..35 

Σχήμα 7. Εννοιολογικό πλαίσιο - Μοντέλο διδασκαλίας του αριθμητικού 

γραμματισμού με βάση το συγκείμενο.........................................................................41 

Σχήμα 8. Μοντέλο συσχετισμού μαθηματικών και αριθμητικού γραμματισμού....43 

Σχήμα 9. Ερευνητικό μοντέλο του συγκροτήματος σχολείων Alberton....................45 

Σχήμα 10. Κατηγορίες εργαλείων web 2.0 και ο ρόλος τους......................................54 

Σχήμα 11. Προστιθέμενη αξία των Web 2.0 εργαλείων..............................................57 

Σχήμα 12. Η επίδραση των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση............................60   

Σχήμα 13. Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών βίντεο 

στην εκπαίδευση...........................................................................................................63      

Σχήμα 14. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση στο παρόν και στο 

μέλλον..........................................................................................................................66 

 

 

 

 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                12 

 

Ευρετήριο πινάκων 

Πίνακας 1. Εκπαιδευτικά μέσα διδασκαλίας βασισμένα στις τεχνολογίες βίντεο...66 

Πίνακας 2. Διάρθρωση της διδακτικής παρέμβασης.................................................107 

Πίνακας 3. Προστιθέμενη αξία τεχνολογικών μέσων αναπαράστασης του  

τρισδιάστατου χώρου.................................................................................................108 

Πίνακας 4. Περιορισμοί τεχνολογικών μέσων αναπαράστασης του  τρισδιάστατου 

χώρου..........................................................................................................................109 

 

Ευρετήριο φωτογραφιών 

Αεροφωτογραφία 1. Η περιοχή υλοποίησης της 1ης  δραστηριοτήτας......................90 

Αεροφωτογραφία 2. Η περιοχή υλοποίησης της 2ης  δραστηριοτήτας......................91 

Αεροφωτογραφία 3. Η περιοχή υλοποίησης της 3ης  δραστηριοτήτας.......................93 

Αεροφωτογραφία 4. Η περιοχή υλοποίησης της 4ης  δραστηριοτήτας....................97 

Αεροφωτογραφία 5. Η περιοχή υλοποίησης της 5ης  δραστηριοτήτας....................99 

Αεροφωτογραφία 6. Η περιοχή υλοποίησης της 6ης  δραστηριοτήτας...................102 

Αεροφωτογραφία 7. Η περιοχή υλοποίησης της 7ης  δραστηριοτήτας....................104 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                13 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας υπέστη διαχρονικά σημαντικής φύσης μεταβολές και 

προσαρμογές, επιδιώκοντας την κάλυψη των εκάστοτε ανθρώπινων αναγκών και 

απαιτήσεων που χαρακτήριζαν τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονταν. Οι 

ραγδαίες εξελίξεις που συντελέστηκαν σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας, κυρίως 

κατά τη μετάβαση από τον 20
ο
 στον 21

ο
 αιώνα, αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία 

δημιουργίας τάσεων μετατόπισης του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος από διδακτικές 

προσεγγίσεις εστιασμένες σε παιδαγωγικό και αμιγώς γνωστικό περιεχόμενο, το 

οποίο αντιστοιχεί στα υπό εξέταση θεματικά πεδία, προς μια νέα διδακτική 

μεθοδολογία βασισμένη στον συνδυασμό γνωστικού περιεχομένου και πλαισίου 

εντός του οποίου αυτό νοηματοδοτείται και κατανοείται. Πάντως, η εν λόγω αλλαγή 

οπτικής γωνίας σε εκπαιδευτικό επίπεδο δεν αποτελεί πανάκεια έναντι των 

δυσχερειών και ελλείψεων που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές μορφές και 

μεθόδους διδασκαλίας, ενέχοντας την πιθανότητα αλλοίωσης του γνωστικού 

περιεχομένου της αξιοποιούμενης διδακτικής μεθοδολογίας, σε περιπτώσεις 

αδιάκριτης και μη λελογισμένης ενσωμάτωσης διαδικασιών προσανατολισμένων στο 

συγκείμενο που πλαισιώνει το υπό εξέταση γνωστικό περιεχόμενο. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών παρεμβάσεων, με γνώμονα τη 

δημιουργία συνθηκών εξασφάλισης αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ παιδαγωγικών 

διαδικασιών, γνωστικού διδακτικού περιεχομένου και συγκειμένου ανάπτυξης των 

προσεγγιζόμενων θεματικών πεδίων, επιδιώκεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

αυθεντικής μάθησης και η συγκριτική τους αξιολόγηση ως προς συμβατικότερες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Προκειμένου να καταστεί σαφής μια διάκριση επιπέδου 

αυθεντικότητας ως προς εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις, προσεγγίζονται 

δραστηριότητες με διακριτό χαρακτήρα και διαφοροποιημένες προϋποθέσεις ως προς 

την προοπτική συνδυασμού του γνωστικού περιεχομένου και του αντίστοιχου 

πλαισίου αναφοράς του. Κομβικό ρόλο στην προοπτική αυτή αναλαμβάνουν οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα 

ενσωμάτωσης, σε επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας, λειτουργιών λήψης, 

αναμετάδοσης και αναπαραγωγής βίντεο, σε σύγχρονη ή ασύγχρονη βάση, και 

χρήσης κατάλληλα εξοπλισμένου μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος (drone). 
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Αντικείμενο - Σκοπός - Προσδοκώμενα αποτελέσματα της εργασίας 

Σκοπό της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί η επιδίωξη προσανατολισμού 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη λογική διαμόρφωσης διδακτικών προσεγγίσεων 

που εστιάζουν συνδυαστικά στο τρίπτυχο της παιδαγωγικής γνώσης, της γνώσης 

περιεχομένου και της γνώσης πλαισίου. Η μεθοδολογία επίτευξης του εν λόγω 

σκοπού, σε επίπεδο σχολικής τάξης, βασίζεται στη λογική της δημιουργίας 

προϋποθέσεων αυθεντικής μάθησης, ως αντιπαραβολή προς τις παραδοσιακές 

διδακτικές προσεγγίσεις που εστιάζουν πρωτίστως στην πρόσκτηση γνώσεων σε 

συνθήκες εκτός του πλαισίου νοηματοδότησής τους. Πεδίο εφαρμογής της 

συγκεκριμένης προοπτικής αποτελεί το θεματικό πεδίο των Μαθηματικών, ως μέρος 

του Αναλυτικού Προγράμματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ μέσα 

προώθησής της συνιστούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, και η 

αξιοποίηση κατάλληλα εξοπλισμένου, μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος σε 

συνδυασμό με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών λήψης, αναπαραγωγής και 

αναμετάδοσης βίντεο.  

Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας 

συγκαταλέγονται η συγκριτική αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων με διακριτά 

επίπεδα εξασφάλισης αυθεντικών εκπαιδευτικών συνθηκών, η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που κινούνται προς την κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης προϋποθέσεων βιωματικής μάθησης και η αιτιολόγηση της 

ενσωμάτωσης αυτού του τύπου παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, σταθμίζοντας τα προσδοκώμενα οφέλη και πλεονεκτήματα με τους 

περιορισμούς και τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή τους. Παράλληλα, 

επιδιώκεται η εκτίμηση της συνεισφοράς της διαμόρφωσης των ανωτέρω συνθηκών 

αυθεντικότητας στην ευχερέστερη και πληρέστερη πρόσκτηση του γνωστικού 

αντικειμένου των μαθηματικών, σε μία λογική που προσεγγίζει το εν λόγω γνωστικό 

περιεχόμενο εντός του πλαισίου νοηματοδότησής του, καθώς και στην 

συναισθηματική και κοινωνική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Γενική Κατηγορία - Θεματικό Πεδίο  

 Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας εντάσσεται στα θεματικά 

πεδία της Πληροφορικής και των Μαθηματικών 
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Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και ακολουθούμενη μεθοδολογία  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια της διερεύνησης του θέματος της 

παρούσας Πτυχιακής Εργασίας συνίσταται από τα ακόλουθα στάδια: 

 Ανασκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας ως προς το 

θεωρητικό υπόβαθρο και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το συγκείμενο 

της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικότερα της διδασκαλίας των 

μαθηματικών. 

 Έρευνα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την αξιοποίηση των 

εφαρμογών της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής στην ανωτέρω εκπαιδευτική 

διαδικασία, με γνώμονα τη διασφάλιση διασύνδεσης του περιεχομένου της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με το συγκείμενο εντός του οποίου νοηματοδοτείται 

 Παρουσίαση παραδειγμάτων υλοποιημένων διδακτικών παρεμβάσεων, στον 

ελληνικό και διεθνή χώρο, αξιοποιώντας τη συγκειμενοποίηση ως μέσο 

αποτελεσματικότερης προώθησης των επιδιωκώμενων στόχων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 Αξιοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν ως δεδομένων στη διαδικασία 

σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων με γνώμονα τη δημιουργία κατάλληλου 

πλαισίου υλοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των 

μαθηματικών, ενσωματώνοντας τη ζωντανή αναμετάδοση μέσω drone στη 

σχολική τάξη. 
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Διάρθρωση της εργασίας  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη: 

 Το 1
ο
 μέρος της εργασίας έχει ως αντικείμενο τη θεωρητική προσέγγιση των 

εννοιών του συγκειμένου καθώς και του βαθμού αυθεντικότητας που 

χαρακτηρίζει την παιδαγωγική διαδικασία. Το θεωρητικό αυτό μέρος επιμερίζεται 

στα ακόλουθα κεφάλαια: 

 

 Στο 1
ο
 κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια του συγκειμένου σε σχέση με τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και προσεγγίζονται οι προεκτάσεις της 

συγκειμενοποίησης σε επίπεδο οργάνωσης και υλοποίησης της καθημερινής 

διδακτικής μεθοδολογίας. 

 

 Στο 2
ο
 κεφάλαιο σκιαγραφείται η έννοια του συγκειμένου στις διακριτές 

θεματικές περιοχές των προγραμμάτων σπουδών και ειδικότερα σε αυτή των 

μαθηματικών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τις 

χαρακτηριστικές συνθήκες που σχετίζονται με τα εν λόγω γνωστικά πεδία, 

ενώ επιχειρείται μια ανασκόπηση επιτυχημένων, υλοποιημένων  στην πράξη 

διδακτικών παρεμβάσεων, βασισμένων στη διεθνή αλλά και στην εγχώρια 

εμπειρία, με απώτερο στόχο να αποτελέσουν γνώμονα σχεδιασμού της 

σχεδιαζόμενης διδακτικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας. 

 

 Στο 3
ο
 κεφάλαιο προσεγγίζονται οι εφαρμογές της Τεχνολογίας και της 

Πληροφορικής που δύνανται να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ενώ εξετάζεται διεξοδικά ο ρόλος που είναι σε θέση να διαδραματίσει η 

χρήση των μη επανδρωμέων ιπτάμενων οχημάτων (drones) και η ζωντανή 

αναμετάδοση βίντεο μέσω αυτών στην εξασφάλιση προϋποθέσεων ανάπτυξης 

αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης στη σχολική τάξη 

 

 Το 2
ο
 μέρος της εργασίας έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό των υπό μελέτη 3 

ωριαίων διδακτικών παρεμβάσεων, αξιοποιώντας εκ περιτροπής 3 διακριτά 

τεχνολογικά μέσα αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου και συγκεκριμένα: 

 Ηλεκτρονική εφαρμογή χαρτογράφησης Google Maps (Τ1), εστιάζοντας σε 

περιοχές φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
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 Ασύγχρονη αναπαραγωγή βίντεο με θέμα την αποτύπωση του τρισδιάστατου 

χώρου, σε επίπεδο φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω drone (Τ2) 

 Ζωντανή αναπαραγωγή βίντεο με θέμα την αποτύπωση του τρισδιάστατου 

χώρου, σε επίπεδο φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω drone (Τ3) 

 

και απαρτίζεται από  

 Το 4
ο
 κεφάλαιο, στο οποίο περιγράφονται οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

συνθήκες στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων διδακτικών παρεμβάσεων, οι 

γενικοί και ειδικοί στόχοι τους, η ακολουθούμενη μεθοδολογία, τα 

αξιοποιούμενα μέσα υλοποίησής της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά 

τους. 

 

 Το 3
ο
 μέρος της εργασίας αποτελείται από: 

 το 5
ο
 κεφάλαιο, το οποίο επικεντρώνεται στην αποτίμηση της 

συνεισφοράς των εν λόγω διδακτικών προσεγγίσεων, στην εκτίμηση των  

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με την ευχέρεια εφαρμογής, την 

αποτελεσματικότητα, την αυθεντικότητα και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα κάθε μιας από αυτές. 

 

 Το 4
ο
 και τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελείται από: 

 Το 6
ο
 κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τις βιβλιογραφικές αναφορές οι 

οποίες αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ 1
ο 
  

1. Το συγκείμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός στηρίζεται πάνω σε 

τρείς γνωστικές σφαίρες, αυτές της Παιδαγωγικής, του Περιεχομένου και του 

Πλαισίου (Gess-Newsome, J., 1999).  

Ως Παιδαγωγική (Pedagogy) ορίζεται η κοινωνική επιστήμη, ως σύνολο γνώσεων 

και αρχών, η οποία εξετάζει τις αλλαγές που σημειώνονται στη συμπεριφορά του 

ανθρώπου, ιδιαιτέρως στην παιδική και εφηβική του ηλικία, υπό το πρίσμα των 

παιδαγωγικών επιδράσεων, της διαδικασίας της αγωγής και της μάθησης (Ξωχέλλης 

Π., 1999; Παπαδοπούλου Β., 2017). Ως εκ τούτου, στα στοιχεία της σφαίρας της 

Παιδαγωγικής, μεταξύ άλλων, δύνανται να συγκαταλλεγούν οι διδακτικές μεθόδοι 

(Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H., 1999; Otto, C. A., & Everett, S. A. , 2013) 

Ως Περιεχόμενο (Content) ορίζεται το σύνολο των θεμάτων, των πεποιθήσεων, 

των συμπεριφορών, των εννοιών και των γεγονότων, συχνά ομαδοποιημένων σε 

μαθήματα ή θεματικά πεδία, τα οποία αναμένονται να αποτελέσουν βάση της 

διδασκαλίας και της μάθησης, με γνώμονα την υιοθέτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, 

αξιών και συμπεριφορών (UNESCO - International Bureau of Education, 2018).  Ως 

εκ τούτου, στα στοιχεία της σφαίρας του Περιεχομένου συμπεριλαμβάνονται οι 

έννοιες, τα αντικείμενα, τα φαινόμενα και τα μοντέλα που σχετίζονται με το προς 

διδασκαλία περιεχόμενο (Henze, I., van Driel, J. H., & Verloop, N., 2008) 

Ως Πλαίσιο/Συγκείμενο (Context) ορίζονται οι συνθήκες οι οποίες αποτελούν το 

περιβάλλον ενός γεγονότος, μιας δήλωσης ή μιας ιδέας, υπό το πρίσμα των οποίων 

μπορεί καθένα από αυτά να γίνει πλήρως κατανοητό (Oxford Dictionaries, 2018). Ως 

εκ τούτου, στα  στοιχεία της σφαίρας του Πλαισίου συγκεταλλέγονται η υλικοτεχνική 

υποδομή και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών (Otto, C. A., & Everett, S. A. , 2013) 

 

 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                19 

 

Με τον όρο Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) εκφράζεται ο συνδυασμός 

του περιεχομένου με την παιδαγωγική γνώση, έτσι ώστε ένα συγκεκριμένο θέμα ή 

πρόβλημα του περιεχομένου που πρόκειται να διδαχθεί, να μετασχηματίζεται και να 

οργανώνεται με βάση το πλαίσιο διδασκαλίας, με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες 

των μαθητών ως παράδειγμα (Shulman, L. S., 1987). Η Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου αποτελεί ουσιαστικά την ενσωμάτωση των γνωστικών σφαιρών της 

Παιδαγωγικής, του Πλαισίου και του Περιεχομένου κατά τη διδασκαλία (Gess-

Newsome, J., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Οι τρείς σφαίρες γνώσης που αποτελούν συστατικά της ΠΓΠ 

(προσαρμογή από Otto & Everett, 2013). 

 

Ο βαθμός στον οποίο η γνώση της παιδαγωγικής, του περιεχομένου και του 

πλαισίου συνδέονται μέσω της εμπειρίας δύναται να αποτελέσει μετρήσιμο 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, της μάθησης ή της εγκαθιδρυμένης γνώσης. Παρόλο 

που η εμπειρία και το περιβάλλον αποτελούν ευρύτερους όρους, η σχέση μεταξύ τους 

καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να αξιοποιηθεί 

αφενός μεν ως μέσο κατανόησης του άλλου, αφετέρου δε ως τρόπος νοηματοδότησης 

των επιμέρους στοιχείων των τριών επιμέρους συστατικών της Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου (Giamellaro M., 2017).  
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1.2 Η συγκειμενοποίηση ως μέτρο εμπειρίας σε εκπαίδευση και 

μάθηση 

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές της 

εκπαίδευσης εξετάζουν τον ρόλο της εμπειρίας στην εκπαίδευση, ως θεωρητική 

προέκταση του έργου του John Dewey στις αρχές του 20ού αιώνα. Το εν λόγω 

ζήτημα παραμένει ουσιαστικό, καθώς η φύση της εμπειρίας παραμένει μέχρι και 

σήμερα ανεπαρκώς διατυπωμένη θεωρητικά, καθιστώντας δύσκολη τη μέτρηση, τον 

χειρισμό ή την αντιμετώπισή της με έναν σκόπιμο τρόπο (Dewey, J. , 1938; Fox, K., 

2008; Roberts, J., 2008; Bell, 2010; Roth, W.-M., & Jornet, A., 2014).  

Τόσο ο Dewey όσο και ο Vygotsky πρότειναν τη χρήση των βιωμένων εμπειριών, 

και όχι των καθορισμένων από τους ερευνητές γεγονότων, ως το πρίσμα υπό το οποίο 

θα πρέπει να εξετάζεται η πολυπλοκότητα αυτού που μπορεί να ταξινομηθεί ευρέως 

ως εγκαθιδρυμένη μάθηση, παρόλαυτα η μονάδα και η μέθοδος ανάλυσης 

παραμένουν ασαφείς. Οι Roth και Jornet (2014) υποδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης 

αναλυτικών υπολογισμών που να διατηρούν την εγγενή αβεβαιότητα, ως 

αναπόσπαστου μέρους της ανθρώπινης εμπειρίας (Roth, W.-M., & Jornet, A., 2014). 

Πολλές «βιωματικές» προσεγγίσεις στην εκπαίδευση αξιοποιούν την επαφή με 

μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι είτε αντιπροσωπευτικά των πλαισίων εφαρμογής 

της στοχοθετημένης γνώσης, είτε προσεγγίζουν τον κόσμο πέρα από την τάξη, 

χαρακτηριζόμενες ως «αυθεντικές». Το συγκειμενοποιημένο ή πλαισιοποιημένο ή 

εμπλαισιωμένο πρόγραμμα σπουδών (contextualized curriculum) είναι ένας όρος 

ευρύτερα εφαρμόσιμος και περιγραφικός της στοχευόμενης μάθησης, υποδηλώνοντας  

πρόθεση πίσω από τη σχέση περιεχομένου και πλαισίου μάθησης. Ενώ κάθε 

περιβάλλον μάθησης εμπλουτίζεται μέσω του πλαισίου, ο όρος συγκειμενοποίηση ή 

πλαισιοποίηση ή εμπλαισίωση (contextualization) χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

τον βαθμό στον οποίο η υποκειμενική γνώση συνδέεται με τον κόσμο πέρα από την 

εγγενή ασάφεια της τάξης. Το πλαίσιο παρέχει επιπλέον πληροφορίες στο 

εκπαιδευόμενο άτομο προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να ανακαλύψει ατομικά τη 

σημασία και να κατανοήσει πώς ένα φαινόμενο ή μια έννοια μπορεί να έχει εφαρμογή 

ή να παρατηρηθεί εντός ενός περιβάλλοντος, όπου διαθέτει νόημα πέρα από την 

ακαδημαϊκή επίδοση, αυτό που ο Pugh (2011) αναφέρει ως αιτιολογημένη χρήση 

(Rivet, A. E., & Krajcik, J. S., 2008; Pugh, 2011; King, D., & Ritchie, S. M., 2012). 
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Μέσω του πλαισιοποιημένου προγράμματος, το συγκείμενο αποσκοπεί στο να 

παρέχει πρόσθετες γνωστικές και συναισθηματικές πληροφορίες στον εκπαιδευόμενο, 

πέρα από τη στοχοθετημένη γνώση περιεχομένου (Dewey, J. , 1938; Giamellaro, M., 

2014). Αυτή η πρόθεση εκδηλώνεται όταν η διαδικασία της συγκειμενοποίησης της 

γνώσης λαμβάνει χώρα μέσω της εμπειρίας (Rivet, A. E., & Krajcik, J. S., 2008; 

Roth, W.-M., & Jornet, A., 2013) Η υλοποιημένη συγκειμενοποίηση λοιπόν είναι μια 

διαδικασία εκμάθησης εντοπισμένη σε ένα πλαίσιο, εντός του οποίου το κοινωνικό 

και υλικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της γνώσης. Ως 

διαδικασία, αποδίδεται νόημα στη γνώση μέσω των συνδέσεων μεταξύ της 

εννοιολογικής κατανόησης μιας ιδέας από τον μαθητή και του περιβάλλοντος στο 

οποίο αυτό μαθαίνεται, ανακαλείται, χρησιμοποιείται ή χωροθετείται συλλογικά 

(Rivet, A. E., & Krajcik, J. S., 2008; Zimmerman, H. T., & Bell, P., 2012; 

Giamellaro, M., 2014).  Στην ιδανική περίπτωση, ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να 

συγκειμενοποιήσει το πρόγραμμα σπουδών, υποστηρίζοντας τον μαθητή προκειμένου 

αυτός να εντάξει στο πλαίσιο τη μάθηση, με αποτέλεσμα την εμπλαισιωμένη γνώση 

(συνειδητοποιημένη εμπλαισίωση), σε μια λειτουργία που θα μπορούσε να 

μοντελοποιηθεί ως πρόθεση - διαδικασία - αποτέλεσμα. Η εμπλαισιωμένη γνώση, ως 

διαδικασία και αποτέλεσμα, θα μπορούσε επίσης να περιγραφεί ως σαφώς 

εδραιωμένη, ούτως ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την οριοθέτηση 

ή τις συνδέσεις μεταξύ του περιεχομένου και του πλαισίου. Εάν αυτή η σχέση μεταξύ 

περιεχομένου και πλαισίου (contextualization) είναι σαφώς αναγνωρίσιμη, τότε 

μπορεί εξίσου να εκλαμβάνεται ως αποτέλεσμα μέτρησης των εκπαιδευτικών 

εμπειριών και να χρησιμεύει ως δείκτης του βαθμού στον οποίο η εμπειρία ρητά 

εγκαθιδρύει τη γνώση για λογαριασμό του εκπαιδευόμενου (Giamellaro M., 2017).  

Πλαισιοποιημένα προγράμματα σπουδών μπορούν να αντιπαραβληθούν έναντι 

των μη πλαισιωμένων προγραμμάτων σπουδών, όπου δεν υπάρχει σαφής στόχος να 

δημιουργηθεί από τον μαθητή μια σαφής σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που αυτός 

βιώνει και της γνώσης περιεχομένου, όπως αυτή χρησιμοποιείται συνήθως κατά την 

παραδοσιακή πρακτική (Aubusson, P., Griffin, J., & Kearney, M., 2012). H γνώση  

που  αποκτάται μέσω του μη πλαισιωμένου προγράμματος σπουδών χαρακτηρίζεται 

ως "αδρανής", δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος δεν θα είναι σε θέση να κάνει χρήση 

αυτής της γνώσης πέρα από το άμεσο περιβάλλον (Whitehead, A. N., 1929).  



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                22 

 

Αν και μη πλαισιοποιημένες δραστηριότητες αποστήθισης λαμβάνουν χώρα στα 

σχολεία, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών στην τάξη αντιπροσωπεύουν 

πιθανώς κάποιο βαθμό εκούσιας συγκειμενοποίησης. Στην τυπική σχολική τάξη 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα, η γνώση την οποία επιδιώκεται να 

αποκτήσουν οι μαθητές μπορεί να παρουσιαστεί σε συνδυασμό με μια περιγραφή των 

πλαισίων μέσα στα οποία η γνώση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, το σύνολο όμως των 

πραγματικών πλαισίων εντός των οποίων οι μαθητές λειτουργούν μπορεί να μην είναι 

συναφή με τη γνώση περιεχομένου. Το υλικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και χρονικό 

περιβάλλον είναι το πλαίσιο του σχολείου. Όταν το σχολικό μάθημα ολοκληρώνεται 

εντός των 45 λεπτών, το συγκείμενο αναφέρεται σε διαφορετικά μέρη του σχολικού 

περιβάλλοντος και σε διακριτούς ακαδημαϊκούς διαλόγους. Το κοινωνικο-

πολιτισμικό περιβάλλον, ο φυσικός χώρος και το περιφεριακό πλαίσιο στα οποία 

εκτίθεται ο μαθητής δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικές διασυνδέσεις με τη γνώση-

στόχο. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί πραγματικά 

να αποπλαισιοποιηθεί, καθώς το πλαίσιο του σχολείου είναι πραγματικό και σχετικό. 

Ωστόσο, το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να διαθέτει ένα εντελώς ακαδημαϊκό 

πλαίσιο, καθώς προσεγγίζει μια μη συγκειμενοποιημένη κατάσταση. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα μπορεί να είναι, και συχνά είναι, ακαδημαϊκά συγκειμενοποιημένο 

(Giamellaro M., 2017). 

Από την άλλη πλευρά, αναλογιζόμενοι ένα πρόγραμμα ένταξης, στο οποίο ο 

μαθητής εισέρχεται σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον με διαφορετική γλώσσα, ο 

μαθητής διδάσκεται με επίσημο τρόπο το λεξιλόγιο και τους κατάλληλους τρόπους 

εφαρμογής του. Οτιδήποτε άλλο εκτός τάξης παρέχει παραμέτρους του συγκειμένου 

υποστηρικτικές της μάθησης. Ο μαθητής μπορεί να ασκείται, να δοκιμάζει, να 

αμφισβητεί και να εφαρμόζει τις νέες γνώσεις εντός του περιβάλλοντος, διαθέτοντας 

αμέτρητες ευκαιρίες να επεκτείνει τις γνώσεις του σε κατευθύνσεις που ταιριάζουν με 

τα δικά του ενδιαφέροντα. Η μάθησή του εντοπίζεται στο πλαίσιο ενός ευχερούς 

επίσημου προγράμματος σπουδών και των περιφερειακών στοιχείων του 

συγκειμένου. Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα ένταξης, ο μαθητής μαθαίνει μέσα 

στο πλαίσιο και όχι με το πλαίσιο, όπως θα συνέβαινε με μια κειμενοκεντρική 

αφήγηση, υποστηρικτική του περιεχομένου. Το συγκείμενο γίνεται μια διδακτική 

δύναμη της μάθησής του, εντάσσοντας τις γνώσεις του σε εφαρμοστέο περιβάλλον 

(Giamellaro M., 2017). 
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Ως μια ενσωματωμένη διαδικασία σε μία εγκαθιδρυμένη άποψη της γνώσης, η 

συγκειμενοποίηση είναι μια επαναληπτική διαδικασία όπου η γνώση περιεχομένου 

και η εμπειρία του μαθητή ενημερώνουν η μια την άλλη (Brown, 1989; Hildreth, P., 

& Kimble, C., 2002). Δεν μπορεί να αναλυθεί σε μια απλή ή μεμονωμένη περίπτωση 

σχέσης αιτίας -αποτελέσματος και θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ολιστική αισθητική 

εμπειρία (Girod, M., Rau, C., & Schepige, A., 2003). Η συγκειμενοποίηση αποτελεί 

τον βαθμό στον οποίο αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με ένα 

πραγματικό περιβάλλον, μια διαδικασία που ελέγχει την εγκαθίδρυση της γνώσης. Οι 

«εμπειρίες μετασχηματισμού» λαμβάνουν χώρα όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν 

ενεργά τις έννοιες των προγραμμάτων σπουδών στην καθημερινή ζωή για να 

αντιλαμβάνονται και να βιώνουν τον κόσμο με έναν νέο, ουσιαστικό τρόπο (Pugh, 

2011). Η συγκειμενοποίηση δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε εμπειρίες 

μετασχηματισμού, όταν οι εκπαιδευόμενοι φθάνουν στο σημείο στο οποίο η 

πλαισιοποιημένη γνώση εφαρμόζεται στο περιβάλλον σε βαθμό αντίστοιχο με αυτόν 

που χαρακτηρίζει την παροχή γνώσης στον μαθητή από το περιβάλλον. Για να συμβεί 

αυτό, πρέπει να παρέχονται στον εκπαιδευόμενο εμπειρίες μέσω των οποίων γνώση 

περιεχομένου να συνδέεται με το συγκείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, η 

συγκειμενοποίηση αντιπροσωπεύει μια διασύνδεση μεταξύ εμπειρίας και γνώσης 

περιεχομένου, η οποία παρέχει στους ερευνητές μηχανισμό μέτρησης του αντίκτυπου 

της εμπειρίας στη μάθηση, σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα (Giamellaro M., 2017). 

Η συγκειμενοποίηση λοιπόν προτείνεται ως μετρήσιμο συστατικό της εμπειρίας, 

με την προοπτική προώθησης μιας πρακτικής κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η 

εμπειρία επηρεάζει τη μάθηση, δεδομένης της χρησιμότητας ενός μηχανισμού 

προσδιορισμού της επίδρασης της εμπειρίας στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού 

γεγονότος και η σύγκριση εμπειριών ως μετρήσιμων μεταβλητών σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. Δύναται να προταθεί κατάλληλη δομή η οποία (Giamellaro M., 2017): 

 υποδεικνύει την πρόθεση του προγράμματος σπουδών, περιγράφει τη γνωστική 

διαδικασία και αξιολογεί τα μαθησιακά αποτελέσματα,  

 αποτελεί μετρήσιμη μεταβλητή που μπορεί να συσχετιστεί με μέτρα μάθησης 

 είναι ευρέως εφαρμόσιμη και συνεπώς αντιπροσωπεύει μια συγκρίσιμη 

μεταβλητή σε διάφορα σενάρια και 

 αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ υπάρχουσας θεωρίας και πρακτικής.  
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1.3  Η συγκειμενοποίηση ως φάσμα διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων 

Η εκπαίδευση για την εκπλήρωση των στόχων τόσο ατομικά για τον μαθητή, όσο 

και για την κοινωνία ευρύτερα, πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία, η οποία αποτελεί 

πάντοτε πραγματική εμπειρία ζωής κάποιου ατόμου (Dewey, J. , 1938). Είναι εφικτή 

η κατάρτιση ενός φάσματος πλαισίων συγκειμενοποίησης προκειμένου οι προθέσεις 

των προγραμμάτων σπουδών να ταξινομηθούν ως προς την εμπειρία μάθησης και την 

προκύπτουσα γνωστική διάθεση, όπως αυτές συνδέονται μέσω της 

συγκειμενοποίησης (Giamellaro M., 2017). 

Σχήμα 2. Το φάσμα συγκειμενοποίησης: Αντιστοίχιση γνώσης και διδακτέας ύλης 

(Giamellaro M., 2017). 

Το κεντρικό βέλος στο σχήμα υποδεικνύει το βαθμό διάδρασης του μαθητή μεταξύ 

της υποκειμενικής γνώσης και του περιβάλλοντος (συγκειμενοποίηση). Οι 

προσεγγίσεις του προγράμματος σπουδών, ως εισροές, σχεδιάζονται κατά μήκος της 

βάσης του διαγράμματος προκειμένου να υποδείξουν ενδεχόμενους βαθμούς 

εκούσιας συγκειμενοποίησης. Η περιοχή πάνω από το βέλος απεικονίζει τις 

διαδικασίες μάθησης και την εγκαθίδρυση της προκύπτουσας γνώσης. Λαμβάνοντας 

ως παράδειγμα από τη Φυσική τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής, διακρίνονται 

κατά μήκος του φάσματος οι ακόλουθες περιοχές (Giamellaro M., 2017): 
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 Περιοχή Α: Ο δάσκαλος κοινοποιεί έναν αφηρημένο τύπο (F = m*a) και οι 

εκπαιδευόμενοι τον διατηρούν ως μια γνωστική μορφή διαχωρισμένη από το 

περιβάλλον.  

 Περιοχή Β: Ο δάσκαλος δημιουργεί μια αφηγηματική σχέση μεταξύ της ιδέας 

του μαθηματικού τύπου και ενός υποθετικού παραδείγματος (δευτερεύουσα 

συγκειμενοποίηση). Οι μαθητές συσχετίζουν το παράδειγμα και την ιδέα με 

την καταλληλότερη προσαρμογή των προηγούμενων εμπειριών τους.  

 Περιοχή Γ: Ο δάσκαλος συνδέει τον αφηρημένο τύπο (F = m*a) στη βάση μιας 

κοινής εμπειρίας με τους μαθητές σε πραγματικό χρόνο (πρωτογενής 

συγκειμενοποίηση). 

 Περιοχή Δ:  Ο εκπαιδευόμενος βιώνει το φαινόμενο και μπορεί να συσχετίζει 

τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του με προηγούμενες εμπειρίες, χωρίς να 

μεταδίδεται η υποβόσκουσα έννοια. 

Η συγκειμενοποίηση ως μαθησιακή διαδικασία μπορεί να διχοτομηθεί σε 

πρωταρχική ή δευτερογενή ή να θεωρηθεί ως ένα φάσμα προσεγγίσεων του 

προγράμματος σπουδών (εκούσια συγκειμενοποίηση) εναρμονισμένο με τις 

μαθησιακές διεργασίες και τα αποτελέσματά της (υλοποιημένη συγκειμενοποίηση), 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 (Giamellaro, M., 2014).  

Πρωτογενής συγκειμενοποίηση, ή μάθηση εντός του συγκειμένου, είναι η 

διαδικασία της σύνδεσης πλαισίου και περιεχομένου μέσω της άμεσης προσωπικής 

εμπειρίας, όπως αυτή αναπαρίσταται στη ζώνη c στα δεξιά του φάσματος στο Σχήμα 

2 (Giamellaro, M., 2014).  

Δευτερογενής συγκειμενοποίηση ή μάθηση με το πλαίσιο, είναι η πραγματοποίηση 

συνδέσεων συγκειμένου και περιεχομένου μέσω επικοινωνίας από δεύτερο χέρι, 

σχετικά με εμπειρίες άλλων, με παρατηρήσεις ή άλλα δεδομένα, όπως αναπαρίσταται 

στη ζώνη b στα αριστερά του φάσματος στο Σχήμα 2 (Giamellaro, M., 2014).  

Στην αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να επιτευχθεί δευτερογενής συγκειμενοποίηση, 

θεμελιώνοντας το πρόγραμμα σπουδών στη βάση μιας σημασιολογικά πλούσιας 

περιγραφής ή ενός μακροσκοπικά εκλαμβανόμενου συγκειμένου για τη σύνδεση 

αφηρημένων ιδεών με αυτό που, τόσο οι σπουδαστές, όσο και οι ειδικοί του χώρου, 

δύνανται να βιώσουν στον πραγματικό κόσμο (The Cognition and Technology Group 

at Vanderbilt., 1990; Oliveira, A. W., & Brown, A. O., 2016). 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                26 

 

Η δευτερογενής συγκειμενοποίηση μπορεί επίσης να εκληφθεί μέσω 

προσεγγίσεων μελετών περίπτωσης προσανατολισμένων στη «μάθηση με βάση το 

πρόβλημα» και εικονικών περιβαλλόντων, παράμετροι οι οποίες θα μπορούσαν να 

απεικονιστούν στα αριστερά του κέντρου του φάσματος συγκειμενοποίησης στο 

Σχήμα 1 (Clyde, F. H. (Ed.), 2007; Rivet, A. E., & Krajcik, J. S., 2008; Metcalf, S., 

Kamarainen, A., Tutwiler, M. S., Grotzer, T., & Dede, C., 2011) 

Σύγχρονες μελέτες οι οποίες εστιάζουν στη βιωματική μάθηση και εκπαίδευση, 

τείνουν να περιγράφουν την πρωτογενή και όχι τη δευτερεύουσα συγκειμενοποίηση, 

μέσω εμπειριών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μελετών περίπτωσης, επισκέψεων 

πεδίου, επιμορφωτικών εκστρατειών ή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης 

(Rickinson M., Dillon J., Tearney K., Morris M., Choi M. Y., Sanders D., Benefield 

P., 2004; Narayanan V., Olk P., Fukami C., 2010; Riordan M.,Klein E. J., 2010).  

Μολονότι ένα γνωστικό αντικείμενο θα μπορούσε να διδαχθεί μέσω 

δευτερογενούς ή πρωτογενούς συγκειμενοποίησης, οι προκύπτουσες εμπειρίες και τα 

αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα θα είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Πιο 

συγκεκριμένα, μια άμεση εκπαιδευτική εμπειρία περιλαμβάνει άμεση αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον, με σκοπό διακριτό ως προς την ίδια την εμπειρία και έκβαση 

διαφορετική ως προς την αντίστοιχη μιας έμμεσης εμπειρίας. Αν και οι προσεγγίσεις 

αυτές εμφανίζουν εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ο τρόπος με τον οποίο 

εμπλαισιώνεται η προκύπτουσα γνώση, σε αντιδιαστολή με το πρόγραμμα σπουδών, 

αποτελεί τη σημαντικότερη μάλλον διαφορά μεταξύ τους (Giamellaro M., 2017). 

Πέρα από την πρωτογενή και τη δευτερογενή συγκειμενοποίηση, το φάσμα 

αντιπροσωπεύει το μη πλαισιοποιημένο, το ακαδημαϊκά πλαισιοποιημένο και το 

υπέρμετρα συγκειμενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, 

το ακαδημαϊκά συγκειμενοποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα θα ήταν σε μεγάλο βαθμό 

αφηρημένο για τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος θα ήταν σε θέση να απομνημονέυσει τον 

τύπο που αντιπροσωπεύει τη σχέση δύναμης, μάζας και επιτάχυνσης, να τον 

συσχετίσει με τον όρο "Δεύτερος Νόμος της Κίνησης του Νεύτωνα" και πιθανώς να 

αναγνωρίσει ότι αποτελεί χρήσιμο στοιχείο της σχολικής διαδικασίας, δεν θα 

μπορούσε όμως στο πλαίσιο ενός προβλήματος να περιγράψει τη συνάφεια ή να 

εφαρμόσει την έννοια. Το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η γνώση δεν τροφοδοτεί με 

χρήσιμες πληροφορίες την ίδια την υποκειμενική γνώση (Giamellaro M., 2017).  
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απίθανο η γνώση να είναι πραγματικά μη 

συγκειμενοποιημένη, το αποτέλεσμα όμως δύναται να είναι παρόμοιο με την 

ακαδημαϊκή συγκειμενοποίηση, αν η γνώση αυτή αναφέρεται εξ ολοκλήρου σε ένα 

σχολικό περιβάλλον (Giamellaro M., 2017). 

Αντίθετα, σε ένα πρόγραμμα σπουδών υπερβολικά ενσωματωμένο σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συγκειμενοποιήσει την 

υποκειμενική γνώση σε βαθμό που να μην είναι είναι σε θέση να την εφαρμόσει σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα (Day S. B., Motz B. A., Goldstone R. L., 2015). Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2, ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να αναγνωρίσει διαισθητικά 

ότι ένα αυτοκίνητό επιταχύνει όταν κατεβαίνει έναν λόφο και ότι ένα ατύχημα σε 

υψηλότερη ταχύτητα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ζημιά, δεν θα ήταν όμως σε θέση 

να αναγνωρίσει αυτές τις μεταβλητές ως υφιστάμενες σε μια αντίστοιχη σχέση, 

καθώς και να αναπαραστήσει τη σχέση αυτή με τον τύπο F = ma, στην περίπτωση της  

υπέρμετρα συγκειμενοποιημένης γνώσης (Giamellaro M., 2017). 

Το βέλος στο Σχήμα 2 αντιπροσωπεύει το φάσμα μεταξύ της αμιγούς αφηρημένης 

γνώσης και της πλήρως εφαρμοσμένης γνώσης ή δεξιότητας, με φορά από την πρώτη 

προς τη δεύτερη. Ενώ οι περισσότερες μαθησιακές εμπειρίες περιλαμβάνουν ένα 

συνδυασμό αφηρημένης και εφαρμοσμένης γνώσης, η παραδοσιακή μάθηση στην 

τάξη τείνει να δίνει προτεραιότητα στην αφηρημένη γνώση, ενώ η μάθηση η οποία 

χαρακτηρίζεται ως βιωματική τείνει να περιλαμβάνει μεγαλύτερο βαθμό 

εφαρμοσμένης γνώσης. Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα ως δίπολο, θα αποκλειόταν από 

την όλη διερεύνηση το ευρύ πεδίο μεταξύ τους, στο πλαίσιο του οποίου η μαθησιακή 

διαδικασία ένσωματώνει την αφηρημένη γνώση σε αυθεντικά περιβάλλοντα μέσω 

εμπειρίας και οι αφηρημένες έννοιες συγκειμενοποιούνται. Αν αναλογιστεί κανείς τις 

περιβαλλοντικής φύσης εργασίες πεδίου, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, τα 

μαθήματα πολιτιστικής ένταξης και την υπηρεσιακή επιμόρφωση, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι στόχο τους δεν αποτελεί καθαρά η αφηρημένη ή η εφαρμοσμένη 

γνώση, αλλά ο συνδυασμός των δύο (Giamellaro M., 2017). 
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Προκειμένου να εξεταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το φάσμα του 

Σχήματος 2, η θέση στην οποία τοποθετείται ένα δεδομένο μαθησιακό γεγονός εντός 

του δεδομένου φάσματος καθορίζεται μάλλον από το συγκείμενο και τη 

συγκειμενοποίηση παρά από την εμπειρία. Οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες στην 

πλειονότητα των διδακτικών παρεμβάσεων εντός των σχολικών τάξεων, αλλά οι 

αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικό, πολιτιστικό και υλικό πλαίσιο παρέχουν 

προστιθέμενη αξία στη διδασκαλία, καθώς και πληροφορίες που είναι σε θέση να 

διαμορφώσουν ένα εκπαιδευτικό γεγονός ικανό να χαρακτηριστεί ως «βιωματικό», σε 

αντιδιαστολή, για παράδειγμα, με ένα αντίστοιχου χαρακτήρα «παραδοσιακό». Για να 

συγκριθεί μια «παραδοσιακή» εκπαιδευτική προσέγγιση με μια «βιωματική», δεν 

αρκεί να εξεταστεί αν οι εκπαιδευόμενοι βίωσαν μια εμπειρία, αλλά τον βαθμό στον 

οποίο η εμπειρία αυτή τους παρείχε τις προϋποθέσεις να συγκειμενοποιήσουν τη 

μαθησιακή διαδικασία ή τον βαθμό στον οποίο η προκύπτουσα γνώση εγκαθιδρύθηκε 

σε αυθεντικό περιβάλλον, στο πλαίσιο της συγκειμενοποίησης (Giamellaro M., 

2017).  

Το συγκείμενο εντός του οποίου ζει ο εκπαιδευόμενος σε καθημερινή βάση 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στη μάθηση ή τη δυσχεραίνει, ενώ η 

συγκειμενοποίηση αποτελεί το πρίσμα υπό το οποίο δύναται να διερευνηθεί ο ρόλος 

της εμπειρίας στη μαθησιακή διαδικασία (Giamellaro M., 2017; Vermunt J. D., 2005; 

Hanscombe K. B., Haworth C. M., Davis O. S., Jaffee S. R., Plomin R., 2011). Παρ’ 

ολ’ αυτά, δεν έχει ακόμα καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίο το συγκείμενο των 

σύνθετων περιβαλλόντων επηρεάζει τη μάθηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 

αίσθησης "μαύρου κουτιού", δεδομένου ότι υπάρχουν μεν εμπειρικές ενδείξεις ότι η 

βιωματική εκπαίδευση μπορεί να αποδόσει αξιόλογη μάθηση, ελάχιστες όμως 

ενδείξεις διατίθενται ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό λαμβάνει χώρα. 

Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να 

περιγραφεί η εκμάθηση ως σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ του εκπαιδευόμενου και 

του συγκειμένου σε πραγματικά περιβάλλοντα (Baldwin C., Persing J., & Magnuson 

D., 2004; Henderson, K., 2004; Giamellaro M., 2017). 

Μια μορφή εννοιολογικού πλαισίου βάσει του οποίου δύναται να σκιαγραφηθεί η 

συγκειμενοποιημένη διδασκαλία και μάθηση, είναι αυτή που απεικονίζεται στο 

Σχήμα 3 (Ambrose V. K., Davis C. A., Ziegler M. F.,Kirwan J., 2013):  
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Σχήμα 3. Εννοιολογικό πλαίσιο συγκειμενοποιημένης διδασκαλίας και μάθησης 

(Ambrose V. K., Davis C. A., Ziegler M. F.,Kirwan J., 2013)   

Το εννοιολογικό πλαίσιο της συγκειμενοποιημένης διδασκαλίας και μάθησης 

περιλαμβάνει τέσσερα τεταρτημόρια σε δύο άξονες. Ο κατακόρυφος αντιπροσωπεύει 

ένα συνεχές από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο πραγματικό περιβάλλον. Ο 

οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει ένα συνεχές που κατευθύνεται από τη διδασκαλία 

με επίκεντρο τους εκπαιδευόμενους προς την αντίστοιχη με επίκεντρο τους ειδικούς. 

Ως προς τα τεταρτημόρια του ανωτέρου πλαισίου μπορούν να επισημανθούν τα εξής 

(Ambrose V. K., Davis C. A., Ziegler M. F.,Kirwan J., 2013): 

 Τεταρτημόριο άνω δεξιά: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα εκπαιδευτικά υλικά και 

τη μέθοδο και τα εφαρμόζει σε μια ποικιλία ακαδημαϊκών περιβαλλόντων 

 Τεταρτημόριο κάτω δεξιά: Το περιεχόμενο προσδιορίζεται από εκπαιδευτικό, 

προέρχεται όμως από πραγματικό συγκείμενο 

 Τεταρτημόριο κάτω αριστερά: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να 

προσδιορίσουν υλικό σχετιζόμενο με τον πραγματική ζωή, ως προς το οποίο 

επιθυμούν βοήθεια. 

 Τεταρτημόριο κάτω δεξιά: Οι εκπαιδευόμενοι καθορίζουν ακαδημαϊκά κείμενα 

ως προς τα οποία απαιτείται ή επιθυμούν να εξοικειωθούν, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν επιτυχία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. 
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1.4  Η συγκειμενοποίηση ως μετρήσιμη μεταβλητή 

Η πεποίθηση ότι η αυθεντική εκπαίδευση προέρχεται από την εμπειρία δεν 

σημαίνει ότι όλες οι εμπειρίες είναι αυθεντικές ή εξίσου εκπαιδευτικές. Η εμπειρία 

και η εκπαίδευση δεν μπορούν άμεσα να εξομοιωθούν (Dewey, J. , 1938). 

Ο όρος «συγκειμενοποίηση» ως δομή μπορεί να επιτρέψει μια κοινή εμπειρική 

μέτρηση της συμβολής της εμπειρίας στην εγκαθιδρυμένη γνώση, μια δομή που έχει 

τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Αν και η 

επιστράτευση μιας υπέρμετρης ποσοτικοποίησης μιας τόσο περίπλοκης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  θα πρέπει να αποφεύγεται, ένας τρόπος αξιολόγησης των 

διαδικασιών και των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητος προκειμένου οι εκπαιδευτικοί 

να εξοπλιστούν με έναν αξιόπιστο μηχανισμό προσδιορισμού  του  λόγου  για  τον 

οποίο μια προσέγγιση, ένα πρόγραμμα ή ένας εκπαιδευτικός χαρακτηρίζονται από 

επιτυχία ή αποτυχία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προγράμματα που χαρακτηρίζονται 

ρητά από βιωματικού τύπου εκπαίδευση, καθώς και από μαθησιακές εμπειρίες ως 

καίριους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς (Giamellaro M., 2017). 

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί χωρίς εμπειρία σε προσεγγίσεις συγκειμενοποίησης 

μπορούν να αξιοποιήσουν επιτυχημένα υλοποιημένα παραδείγματα, ενδέχεται όμως 

να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ως προς τον προσδιορισμό του λόγου επιτυχίας τους 

χωρίς εργαλείο σύγκρισης, ενώ συχνά καθοδηγούνται από το ένστικτό τους, κατά 

καιρούς όμως σε λάθος κατευθύνσεις. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοήσουν ότι τα 

αυθεντικά περιβάλλοντα συμβάλλουν στη μάθηση, υπάρχει ο κίνδυνος τα 

προγράμματα αυτά να μην σχεδιαστούν με τρόπο που να αξιοποιεί τα δυνητικά τους 

οφέλη, με αποτέλεσμα να πάσχει και η μαθησιακή διαδικασία (Giamellaro M., 2017). 

Η δημιουργια προϋποθέσεων συγκειμενοποίησης προσφέρει δίοδο μεταξύ θεωρίας 

και πράξης, εγκαθιδρύοντας έναν μηχανισμό «συνέχειας της εμπειρίας» και 

περιγράφοντας τις γνωστικές και συναισθηματικές συνδέσεις των μαθητών με το 

περιβάλλον τους. Προσεγγίζοντας την εκπαίδευση υπό το πρίσμα της διευκόλυνσης 

υλοποίησης σεναρίων, βάσει των οποίων προετοιμάζεται και υποστηρίζεται η 

συγκειμενοποίηση, σε αντιδιαστολή με προσεγγίσεις που παρέχουν δυνατότητες 

εμπειριών σε μαθητές, συνεισφέρει στην αποφυγή των θεωρητικών και πρακτικών 

παγίδων της διαφοροποίησης μεταξύ ατομικών εμπειριών, και ειδικότερα μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή (Dewey, J. , 1938; Giamellaro M., 2017). 
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Προκειμένου να καταστεί σαφές σε ποιο βαθμό η εμπειρία αλλάζει τον τρόπο με 

τον οποίο το περιεχόμενο μαθαίνεται, απομνημονεύεται, εφαρμόζεται ή εδραιώνεται, 

επιστρατεύεται η συγκειμενοποίηση, η οποία δύναται να μετρηθεί μέσω 

παρατηρήσεων, εργασιών και συνεντεύξεων των μαθητών, αν και απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα προκειμένου να κατανοηθεί επαρκέστερα ο τρόπος με τον οποίο η 

συγκειμενοποίηση μπορεί να προσεγγιστεί μέσω διαφορετικών μέσων. Με τον τρόπο 

αυτό ανοίγει ορίζοντας προς τη συσχέτιση μεταξύ εμπειρίας και μάθησης, καθώς και 

μεταξύ μαθητευόμενου και περιβάλλοντος. Η συγκειμενοποίηση προσφέρει ένα 

μέτρο ουσιαστικής σύγκρισης στο πλαίσιο ενός σχετικά ευρέος φάσματος 

προσεγγίσεων, προγραμμάτων και εμπειριών, συμβάλλοντας στη μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από την εκτίμηση της μάθησης ως πλήθους γεγονότων, προς μια 

λεπτότερη κατανόηση της φύσης της γνώσης των μαθητών. Επιπλέον, η 

συγκειμενοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει συναισθηματικά ερεθίσματα και 

αποτελέσματα, ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα ως προς την κατανόηση της σχέσης 

μεταξύ συναισθηματικών μεταβλητών και συγκειμενοποίησης (Giamellaro M., 2017). 

Πρόσθετες προσπάθειες απαιτούνται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 

αξιοποιήσουν τη συγκειμενοποίηση για τον προγραμματισμό, τη διδασκαλία και την 

αξιολόγηση εντός των εκπαιδευτικών πλαισίων. Εννοιολογικώς, η μετατόπιση της 

εστίασης από την απόκτηση μιας εμπειρίας προς τη διευκόλυνση της δημιουργίας 

προϋποθέσεων συγκειμενοποίησης έχει σημαντικές επιπτώσεις σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Αντί, είτε να δομείται μια εμπειρία και στη συνέχεια να εντοπίζεται η 

διαδακτική της σημασία, είτε να μεταδίδεται η γνώση περιεχομένου και στη συνέχεια 

να προστίθεται μια επιφανειακά σχετική εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να την 

προγραμματίσουν με τη συγκεκριμένη πρόθεση της υποστήριξης των εμπειριών των 

μαθητών, προκειμένου να εξασφαλιστεί διασύνδεση μεταξύ μαθητή και 

περιβάλλοντος, επιλέγοντας και τονίζοντας σκόπιμα το συγκείμενο, το οποίο είναι σε 

θέση να υποστηρίξει το επιδιωκόμενο περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους, προκειμένου να 

συνδυάσουν καλύτερα ένα δεδομένο μαθησιακό αποτέλεσμα με ένα δεδομένο 

συγκείμενο και με τις ατομικές ανάγκες των μαθητών τους (Giamellaro M., 2017). 

Η έννοια της εμπειρίας στην εκπαίδευση παραμένει χρήσιμη ως ένα ευρύ στοιχείο 

κοινωνικού ήθους και αλληλεπίδρασης αναφορικά με συζητήσεις γύρω από 

καινοτόμες και συμμετοχικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (Giamellaro M., 2017) 
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Ωστόσο, αντί να καταβάλλονται προσπάθειες καθορισμού μιας τόσο πολυσχιδούς 

έννοιας, η εμπειρία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως έννοια ευρέος περιεχομένου και 

να αξιοποιηθούν πιο στοχοθετημένες δομές ικανές να μετρηθούν, να συγκριθούν, να 

αξιολογηθούν και να αναθεωρηθούν, προκειμένου το εν λόγω ερευνητικό πεδίο να 

σημειώσει ουσιαστική πρόοδο . Η σύλληψη και η μέτρηση της συγκειμενοποίησης 

αποτελεί έναν τέτοιο μηχανισμό, ικανό να προσπελάσει το μαύρο κουτί της εμπειρίας 

στην εκπαίδευση (Giamellaro M., 2017). 
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2. Το συγκείμενο ως στοιχείο της εκπαιδευτικής πρακτικής 

2.1 Προσέγγιση της έννοιας του συγκειμένου σε επίπεδο  

προγραμμάτων σπουδών 

Η φοίτηση στα σχολικά ιδρύματα δρα υποστηρικτικά ως προς τους 

εκπαιδευόμενους, προκειμένου αυτοί να αναπτυχθούν δημιουργικά και 

συναισθηματικά και να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις, αξίες και στάσεις 

απαραίτητες για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής και υπεύθυνης ιδιότητας του 

πολίτη. Σε πληθώρα χωρών του κόσμου, η ασυμβατότητα μεταξύ εκπαίδευσης και 

καθημερινής  ζωής των εκπαιδευόμενων ανδεικνύεται σε διαρκές πρόβλημα. Κατά 

καιρούς, έχουν καταβληθεί προσπάθειες με σκοπό την κατάλληλη προσαρμογή του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, προκειμένου αυτό να καταστεί συναφές με τις τοπικές 

συνθήκες, εισάγοντας κατά βάση στην εκπαιδευτική πρακτική κατάλληλα θεματικά 

πεδία, όπως το περιβάλλον και η γεωργία. Σχετικά περιορισμένη έμφαση αποδόθηκε 

στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών βασισμένων στο άμεσο σχολικό 

συγκείμενο (Vandenbosch T., 2007).  

Νέες προσεγγίσεις της συγκειμενοποίησης σε επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης, 

οι οποίες εστιάζουν σε περιβαλλοντικές εμπειρίες, προσφέρουν αξιόλογες 

εναλλακτικές με γνώμονα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι πρακτικές 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ως μέσα πλαισιοποίησης και να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα ζητήματα γενικής παιδείας, συμβάλλοντας 

συγχρόνως στη διαδικασία διαμόρφωσης των δεξιοτήτων τους. Παραδείγματα σε 

παγκόσμια κλίμακα υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς πόρους ως υποστηρικτικά εργαλεία μάθησης σε 

διάφορα γνωστικά πεδία, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό παρέχονται ερεθίσματα 

προερχόμενα από το τοπικό περιβάλλον, βασισμένα στην πραγματική ζωή, 

προσφέροντας μια πρακτική έκφανση στις θεωρητικές προσεγγίσεις (Vandenbosch 

T., 2007).  
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Μπορούν να αναφερθούν τρία βασικά περιβάλλοντα μάθησης κατά τη σχολική 

ηλικία· το σχολείο, το σπίτι και η ευρύτερη κοινότητα. Αυτά τα τρία περιβάλλοντα 

μάθησης εμφανίζονται συχνά ασθενώς διασυνδεδεμένα, με τις εμπειρίες που 

αποκτώνται σε κάθε ένα από αυτά σπάνια να αλληλεπιδρούν και να ενσωματώνονται 

στη διαδικασία μάθησης. Αυτή η "μακρινή" σχέση μεταξύ των μαθησιακών 

περιβαλλόντων απεικονίζεται στο Σχήμα 4. (Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Διασυνδέσεις μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του σχολικού, οικιακού και 

κοινοτικού περιβάλλοντος (Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 

Η ύπαρξη αδύναμων δεσμών μεταξύ των τριών μαθησιακών περιβαλλόντων 

υποδηλώνει ότι οι εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές στο σχολείο συχνά θεωρούνται 

αποσυζευγμένες από τη ζωή εκτός σχολείου. Με τη μεγιστοποίηση των διεπαφών 

μεταξύ των μαθησιακών περιβαλλόντων, η μάθηση θα πρέπει να καταστεί πιο 

αποτελεσματική, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Αποτελεσματική διασύνδεση των μαθησιακών περιβαλλόντων                   

(Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                35 

 

Η πλαισιοποίηση της μάθησης λαμβάνει χώρα όταν το περιεχόμενο του 

προγράμματος, οι μέθοδοι και τα υλικά που το υποστηρίζουν σχετίζονται άμεσα με 

την εμπειρία και το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου. Σε σχολικές μονάδες των 

αναπτυσσόμενων χωρών, η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων διαθέτουν άμεση 

εμπειρία ως προς τους φυσικούς πόρους, είτε ως αποτέλεσμα των δικών τους 

δραστηριοτήτων, είτε μέσω παρατήρησης στο άμεσο περιβάλλον τους. Τα γεωργικής 

ή περιβαλλοντικής φύσης θεματικά πεδία που αξιοποιούνται ως μέσα πλαισιοποίησης 

της εκπαίδευσης είναι σε θέση να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους προϋποθέσεις 

βίωσης επαναλαμβανόμενων εμπειριών, με στόχο την απόκτηση και τη βελτίωση 

δεξιοτήτων. Η γεωργία και το τοπικό περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 

ολοκληρωμένων σχεδίων εργασίας, ενσωματωμένων στο σχολικό πρόγραμμα 

σπουδών, επιλέγοντας κατάλληλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες, με ιδιαιτερότητες 

συναφείς ως προς τις τοπικές συνθήκες. Ως παραδείγματα συγκειμενοποίησης 

δύνανται να αξιοποιηθούν τα σχέδια εργασίας των Σχημάτων 6α & 6β, με θέμα την 

τοπική γεωργία και δασοκομία (Taylor, P, Mulhal Α., 2001; Vandenbosch T., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήματα 6α & β. Διάγραμμα απεικόνισης σχεδίων εργασίας με θέμα τη γεωργία και 

τη γεωργική δασοκομία, ενσωματώνοντας στόχους διαφόρων θεματικών πεδίων  

(Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 
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Οι φυσικοί πόροι προσφέρουν ιδανικές προϋποθέσεις για την προώθηση της 

διδασκαλίας και της μάθησης, δεδομένου ότι οι σχετικές έννοιες βιώνονται στο 

σχολείο, στο σπίτι και στην ευρύτερη κοινότητα. Χάρη στη διεπιστημονικότητα που 

χαρακτηρίζει τη διαχείριση των φυσικών πόρων, οι επιστημονικές, κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές πτυχές μπορούν να ενσωματωθούν σε 

διακριτά θεματικά πεδία και να βοηθήσουν στην ενοποίηση των μαθημάτων, αλλά 

και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή όσων διδάχθηκαν (Vandenbosch T., 2007). 

Το τοπικό περιβάλλον με το οποίο οι εκπαιδευόμενοι είναι εξοικειωμένοι και από 

το οποίο εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αντλήσουν πληροφορίες 

και υλικό, θα πρέπει να θεωρηθούν ως αξιόλογος χώρος μελέτης. Η εμπλαισιωμένη 

μάθηση μπορεί να χρησιμεύσει ως μέθοδος συνδυασμού διαφορετικών θεμάτων 

πεδίων σε ένα συνεκτικό σύνολο. Είναι δυνατόν να συγκειμενοποιηθεί η μάθηση με 

ολοκληρωμένο τρόπο αξιοποιώντας γενικευμένα προγράμματα διδασκαλίας, στο 

πλαίσιο των οποίων τα όρια μεταξύ θεματικών πεδίων παύουν να είναι ευδιάκριτα 

(Bhunu N., 1999; Balschweid M., Thompson G., 2000; Taylor, P, Mulhal Α., 2001).  

Τέτοιες προσεγγίσεις εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, επιτρέποντας  στους 

εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα γνωστικά αντικείμενα 

του σχολείου και να ανταποκριθούν επαρκέστερα σε διαδικασίες αξιολόγησης. Στη 

σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα κυριαρχεί το μοντέλο γραπτών, παθητικού 

τύπου, εξετάσεων, ως μέσο πιστοποίησης της επιτυχίας στην πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, πρακτική η οποία κρίνεται μάλλον απίθανο να 

εγκαταλειφθεί στο άμεσο μέλλον, ενώ πληθώρα εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής 

δείχνουν απρόθυμοι να εισάγουν διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης, θέτοντας νέες 

απαιτήσεις και ευθύνες στους εκπαιδευτικούς (Taylor, P, Mulhal Α., 2001). 

 Είναι ζωτικής σημασίας εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές να υποστηρίξουν από 

κοινού τέτοιου τύπου καινοτόμες στρατηγικές εμπλαισίωσης, οι οποίες, δεδομένης 

της αρτιότερης κατανόησης αφηρημένων εννοιών την οποία συνεπάγονται, 

συμβάλλουν στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, στη βίωση αισθημάτων 

ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης από την προσωπική τους ανάπτυξη, στην επίτευξη 

υψηλότερων επιδόσεων σε εξεταστικές διαδικασίες και στην ευχερέστερη αξιοποίηση 

των εν λόγω δεξιοτήτων κατά τη φοίτηση σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

καθώς και στη μετέπειτα ζωή τους (Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 
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2.2  Ο ρόλος του συγκειμένου στην ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών 

και ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων  

2.2.1 Το συγκείμενο της διδασκαλίας σε προγράμματα σπουδών 

εστιασμένα σε διακριτά γνωστικά πεδία 

Η πλειονότητα των προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εστιάζουν σε διακριτά γνωστικά πεδία, γεγονός που προϋποθέτει την 

αυτενέργεια των εκπαιδευτικών προκειμένου να καταστεί σαφές ποιές πτυχές των εν 

λόγω γνωστικών πεδίων επιδέχονται συγκειμενοποίηση, αναγνωρίζοντας παράλληλα 

ποια στοιχεία τους παρέχουν άμεση συσχέτιση με τις εμπειρίες της πλειοψηφίας ή της 

ολομέλειας της τάξης. Η διαχείριση των τυπικών διακριτών σχολικών μαθημάτων 

αφορά στη διασύνδεσή τους με το άμεσο τοπικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντάς τα ως 

σημείο αναφοράς. Το τοπικό περιβάλλον λειτουργεί ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας, 

με γνώμονα την εποπτικότερη προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων, λειτουργώντας 

ως θεμέλιο της πρακτικής εφαρμογής των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

(Riedmiller S., Mades G. G. , 1991; Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 

Στα γνωστικά πεδία στα οποία δύναται να εφαρμοστεί η συγκειμενοποίηση 

συγκαταλλέγονται:  

 Γλώσσα: Ως συγκειμενοποίηση σε επίπεδο γλωσσικής εκμάθησης θεωρείται η 

ουσιαστική χρήση της γλώσσας για την εκπλήρωση ρεαλιστικών 

επικοινωνιακών σκοπών, με γνώμονα την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

κατασκευάζονται οι γλωσσικές δομές σε δεδομένο συγκείμενο (Duque F. A., 

2009; Korkmaz S., Korkmaz S.C., 2013) 

 Επιστήμες & Τεχνολογία: Η διδασκαλία των επιστημών μπορεί να αναπτυχθεί 

χωρίς τη διατήρηση του στεγανού διαχωρισμού μεταξύ της τεχνολογίας και 

των «καθαρών» επιστημών, της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας, 

εστιάζοντας σε προγράμματα σπουδών, στη βάση των οποίων διατίθενται 

δραστηριότητες που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν απτές 

εμπειρίες σχετικά με τον περιβάλλοντα κόσμο, μέσω ενεργού εμπλοκής, 

πρακτικής εξερεύνησης με βάση την αισθητηριακή εμπειρία, εξοικείωσης με 

επιστημονικούς τρόπους εργασίας και αλληλεπίδρασης με φυσικό και 

αποδεκτό τρόπο (Taylor, P, Mulhal Α., 2001). 
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 Ιστορία, Πολιτισμός & Τέχνες: Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας, και 

κατ’ επέκταση του Πολιτισμού και των Τεχνών, είναι δυνατόν να 

προσεγγιστούν οι ιστορικές πηγές και τα ιστορικά φαινόμενα, 

συμπεριλαμβανομένων ατόμων, γεγονότων και εξελίξεων, οικοδομώντας το 

περιβάλλον χωρικό, χρονικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό 

συγκείμενο στο οποίο αναφέρονται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

περιγραφή, η κατανόηση, η σύγκριση και η αξιολόγησή τους (Havekes H., 

Coppen P., Luttenberg J., Van Boxtel C., 2012; Van Boxtel C., Van Drie J., 

2012; Huijgen Τ., Van de Grift W., Van Boxtel C.,Holthuis P., 2017). 

 Μαθηματικά: Ως στόχος του προγράμματος σπουδών ως προς τη διδασκαλία 

των μαθηματικών είναι η ανάπτυξη εννοιών, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 

από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, με στόχο την εκπλήρωση των αναγκών 

τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και η εμπλοκή τους σε 

πραγματικές καταστάσεις που προϋποθέτουν κατανόηση μαθηματικών αρχών, 

ενεργοποίηση μαθηματικής σκέψης και αξιοποίηση γνώσεων και πληροφοριών 

σχετικά με την κοινωνική και οικονομική εφαρμογή των μαθηματικών (Taylor, 

P, Mulhal Α., 2001).  

 Γεωγραφία & Μελέτη Περιβάλλοντος: Η συγκειμενοποίηση στο πλαίσιο 

διδασκαλίας της Γεωγραφίας  βασίζεται στην καλλιέργεια της χωρικής 

αντίληψης, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί να δρουν 

εντός του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν και, συνακόλουθα, να κατανοούν 

την πολυπλοκότητα της καθημερινής πραγματικότητας, να αναπτύσσουν τη 

χωρική σκέψη και να αντιλαμβάνονται αρτιότερα τον κόσμο (Martins F., 2013) 

 Γεωργία, Οικιακή Οικονομία, Διατροφή & Υγεία: Με γνώμονα την προάσπιση 

της ατομικής και δημόσιας υγείας, οι εκπαιδευτικοί μέσω της 

συγκειμενοποίησης επιδιώκουν την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη 

ενσωμάτωση της διατροφικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία 

δεν συνιστά ξεχωριστό θεματικό πεδίο του, αλλά επιδιώκεται η ενσωμάτωσή 

της σε άλλα γνωστικά πεδία, στοχεύοντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε 

τοπικό επίπεδο, μέσω δράσεων συνεργασίας μεταξύ σχολείου, εκπαιδευτικών 

και της τοπικής κοινότητας, σε αντιδιαστολή με την πάγια διδακτική 

διαδιακασία της εξωγενούς μεταφοράς γνώσεων από ειδικούς (Calloway D. H., 

Gordon H. F., Grodner M., Pye Ο. , 1979; Turner S. A., 1987; Taylor, P, 

Mulhal Α., 2001). 
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 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή: Η συγκειμενοποίηση θεματικών πεδίων του 

προγράμματος σπουδών, αξιοποιώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικού 

σχολικού χώρου και εξωτερικού κοινωνικού περιβάλλοντος, συνεπάγεται 

θετικό αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο, συνεισφέροντας σε ευαισθητοποίηση 

των εκπαιδευόμενων σε ζητήματα τοπικής φύσης και καθιστώντας εφικτή τη 

δυσχερή μετάβαση από τον προσανατολισμό στο άτομο σε έναν 

προσανατολισμό στην κοινωνία (Taylor, P, Mulhal Α., 2001).  

 Θρησκευτική Αγωγή: Λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης σχετικά με τον σεβασμό της πολιτιστικής ταυτότητας και 

κληρονομιάς των εκπαιδευόμενων και ειδικότερα της θρησκευτικής 

ιδιαιτερότητάς τους ως παράγοντα διαμόρφωσης της εν λόγω ταυτότητας, οι 

διδακτικές μέθοδοι που αξιοποιούνται δύνανται να εστιάζουν σε πρακτικές, 

συμμετοχικές και συγκειμενοποιημένες τεχνικές μάθησης, σε άμεση 

συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες της 

κοινότητας (Unesco, 2006; Koukounaras Liagkis M., 2016) 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η μάθηση στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δύναται να ενισχυθεί μέσω της συγκειμενοποίησης των μαθημάτων που 

απαρτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, συνδέοντάς τα με το περιβάλλον και 

τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων. Η συγκειμενοποίηση της μάθησης είναι σε θέση 

να τοποθετήσει τον μαθητή στο επίκεντρο της διαδικασίας μάθησης και να συμβάλει 

στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ του σχολικού, οικιακού και κοινοτικού 

περιβάλλοντος, αποδίδοντας με τον τρόπο αυτό αμοιβαία οφέλη και ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης στα δημοτικά σχολεία (Taylor, P, Mulhal Α., 

2001).  
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2.3 Η αξιοποίηση του ρόλου του συγκειμένου στη διδασκαλία του 

γνωστικού πεδίου των μαθηματικών 

Βασικό σκοπό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί η επιδίωξη εξεύρεσης 

τρόπων ενθάρρυνσης των εκπαιδευόμενων προκειμένου αυτοί να αναγνωρίζουν 

μαθηματικές ιδέες, ενσωματωμένες σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, να συνδέουν και να 

εφαρμόζουν μαθηματικές γνώσεις στα πλαίσια αυτά. Παρ’ ολ’ αυτά, οι 

εκπαιδευόμενοι συχνά εφαρμόζουν με τυχαίο τρόπο τις γνώσεις αυτές εκτός σχολικής 

τάξης. Ζητούμενο των σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων λοιπόν αποτελεί η 

καλλιέργεια ικανοτήτων αναγνώρισης, εφαρμογής και αμφισβήτησης της χρήσης των 

μαθηματικών ιδεών των εκπαιδευόμενων εντός ενός ευρέος φάσματος συγκειμένων, 

καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων διασύνδεσης της μαθηματικής γνώσης εντός των 

συγκειμένων αυτών, αξιοποιώντας κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία, με σκοπό την 

αποτελεσματική εκμάθηση μαθηματικών (Hurst C., 2007). 

Η έννοια του αριθμητικού γραμματισμού, ως ζητούμενου των διδακτικών 

παρεμβάσεων με αντικείμενο το γνωστικό πεδίο των μαθηματικών, χαρακτηρίζεται 

από ευρύτητα και εμπεριέχει όχι μόνο απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις, αλλά και 

την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στο συγκείμενο εντός του οποίου 

νοηματοδοτούνται. Ως αριθμητικός γραμματισμός μπορεί να χαρακτηριστεί η 

επάρκεια μαθηματικών γνώσεων και η αποτελεσματική τους χρήση ως μέσο 

ανταπόκρισης στις γενικές απαιτήσεις της ζωής, σε οικιακό, εργασιακό και κοινωνικό 

επίπεδο (ΑΑΜΤ, 1997; Hurst C., 2007).  

Αναφορικά με τη σχολική εκπαίδευση, ο αριθμητικός γραμματισμός αποτελεί 

βασική συνιστώσα της μάθησης, της αποδοτικότητας, του διαλόγου και της κριτικής 

σε όλα τα γνωστικά πεδία του προγράμματος σπουδών, ενώ σε επίπεδο συγκειμένου, 

εμπεριέχει την πρόθεση αξιοποίησης ενός συνδυασμού των ακόλουθων στοιχείων 

(ΑΑΜΤ, 1997; Hurst C., 2007):  

 Ενίσχυση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων στο σύνολο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Αριθμητικές, χωρικές, γραφικές, στατιστικές, αλγεβρικές) 

 Υποστήριξη μαθηματικής σκέψης και αντίστοιχων στρατηγικών 

 Αναγνώριση της σπουδαιότητας του συγκειμένου και ενσωμάτωση των 

μαθηματικών σε αυθεντικά περιβάλλοντα πραγματικής ζωής 
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Επιχειρώντας την κατάρτιση ενός εννοιολογικού πλαισίου που είναι σε θέση να 

σκιαγραφήσει τον αριθμητικό γραμματισμό, υπό την έννοια της προώθησης ευφυών 

μαθηματικών χειρισμών, αναδεικνύονται τρεις θεμελιώδεις ιδέες (Hurst C., 2007):  

 Η μαθηματική γνώση (Mathematical Knowledge), ως το σύνολο των γνώσεων 

που απαιτούνται για την υλοποίηση ευφυών ενεργειών 

 Η συγκειμενοποιημένη γνώση ή γνώση πλαισίου (Contextual Knowledge), ως 

ικανότητα διασύνδεσης των μαθηματικών με αυθεντικές εμπειρίες 

 Η στρατηγική γνώση (Strategic Knowledge), ως ικανότητα υποβολής 

ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων μαθηματικών γνώσεων 

Σχήμα 7. Εννοιολογικό πλαίσιο - Μοντέλο διδασκαλίας του αριθμητικού 

γραμματισμού με βάση το συγκείμενο (Hurst C., 2007) 

Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα η χάραξη στρατηγικών με στόχο να ενθαρρύνουν 

τους εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίζουν τον αριθμητικό 

γραμματισμό ως έννοια που διατρέχει το σύνολο του προγράμματος σπουδών, να 

αξιοποιούν την ενσωμάτωση αυθεντικών πλαισίων στη διδακτική πρακτική και να 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ερωτημάτων υψηλότερου επιπέδου από τους μαθητές 

(Hurst C., 2007) 
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Παρά το γεγονός ότι η επικέντρωση στο συγκείμενο κατά την εκμάθηση των 

μαθηματικών καθιστά τη διδακτική διαδικασία μια ζωντανή εμπειρία για τους 

μαθητές, πρέπει να καταστεί σαφές ότι το συγκείμενο ως μεμονωμένη εκπαιδευτική 

παράμετρος δεν είναι σε θέση να προωθήσει την εις βάθος κατανόηση ή την 

ευρύτερη εμπλοκή. Ως εκ τούτου, ένα πληρέστερο μοντέλο μάθησης εντός του 

συγκειμένου δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση παραδειγμάτων πραγματικής ζωής 

από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών και δύναται 

να συμπεριλάβει περισσότερες παραμέτρους (Lubienski S.Τ., 2000; Hurst C., 2007).  

Αναπαριστώντας ένα τέτοιο μοντέλο μάθησης ως γραφική παράσταση σε ένα 

δισδιάστατο σύστημα ορθογώνιων αξόνων, με το περιεχόμενο της μάθησης (Content) 

να αναπαριστάται στον ένα εξ’ αυτών, τον οριζόντιο, και την έκφραση (Expression) 

στον άλλον, τον κατακόρυφο. Επιπλέον, διακρίνοντας δύο ζώνες σε κάθε άξονα, 

χαρακτηρίζοντας τη βασική παράμετρο του άξονα ως καθημερινής (Eneryday) και 

μαθηματικής φύσης (Mathematical). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 4 διακριτά 

τεταρτημόρια και πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 7 (Hurst C., 

2007): 

 Τεταρτημόριο μαθηματικού πριεχομένου & μαθηματικής έκφρασης 

(Mathematical content – Mathematical expression): Το εν λόγω ανω δεξιά 

τεταρτημόριο χαρακτηρίζεται από τον όρο Μαθηματικά. 

 Τεταρτημόριο καθημερινού περιεχομένου & καθημερινής έκφρασης (Everyday 

content – Everyday expression): Το εν λόγω κάτω αριστερά τεταρτημόριο 

χαρακτηρίζεται από τον όρο Αριθμητικός γραμματισμός. 

 Τεταρτημόριο καθημερινού περιεχομένου & μαθηματικής έκφρασης (Everyday 

content – Mathematical expression): Το εν λόγω άνω αριστερά τεταρτημόριο 

χαρακτηρίζεται από τον όρο Μαθηματικοποίηση, ως περιγραφή του 

πραγματικού περιβάλλοντος με μαθηματικές εκφράσεις 

 Τεταρτημόριο μαθηματικού πριεχομένου & καθημερινής έκφρασης 

(Mathematical content – Everyday expression): Το εν λόγω κάτω δεξιά 

τεταρτημόριο χαρακτηρίζεται από τον όρο Συγκειμενοποίησηη, ως περιγραφή 

του περιεχομένου μαθηματικής φύσης αξιοποιώντας καθημερινή γλώσσα 
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Σχήμα 8. Μοντέλο συσχετισμού μαθηματικών και αριθμητικού γραμματισμού 

(Hurst C., 2007) 

Βάσει του ανωτέρω μοντέλου, η συγκειμενοποίηση συνιστά τη μετάβαση από τα 

μαθηματικά στον αριθμητικό γραμματισμό, μια διαδικασία στην οποία οι 

μαθηματικές ιδέες ενσωματώνονται σκόπιμα σε καθημερινά συγκείμενα, 

λειτουργώντας ως εφαλτήριο μάθησης των μαθηματικών ιδεών. Επομένως, η 

συγκειμενοποίηση παρέχει μια ισχυρή αίσθηση σκοπιμότητας, συνεπαγόμενη ένα  

ουσιαστικό μαθησιακό αποτέλεσμα για τους εκπαιδευόμενους. Η μαθηματικοποίηση 

συνιστά την αντίστροφη διαδικασία, κατά την οποία τα καθημερινά συγκείμενα 

εκφράζονται με μαθηματικό τρόπο, και τα μαθηματικά καθίστανται το όχημα για την 

επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η διαδικασία αυτή υποδεικνύει τη χρησιμότητα 

των μαθηματικών, ως μέσου νοηματοδότησης και επίλυσης προβλημάτων (Ainley J., 

Pratt D., Hansen A., 2006). 

Αντί να αξιοποιηθούν τα συμβατικά και τεχνητά προβλήματα που συνήθως 

εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια, οι σκόπιμες πράξεις της συγκειμενοποίησης 

και της μαθηματικοποίησης επιτρέπουν στους εκαπιδευτικούς να εξασφαλίσουν ότι οι 

εκπαιδευόμενοι επιλύουν μαθηματικά προβλήματα με αυθεντικό σκοπό. Παράλληλα, 

οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται μέσω της διαδικασίας κατασκευής μαθηματικών 

εργαλείων και αρχών σε ουσιαστικά συγκείμενα (Van den Heuvel-Panhuizen M., 

2003; Hurst C., 2007) 
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2.4 Ανασκόπηση υλοποιημένων παρεμβάσεων  συγκειμενοποίησης σε 

διεθνές επίπεδο 

2.4.1. Αξιοποίηση Τεχνών, Σχεδίου, Τεχνολογίας, Αθλητισμού και λοιπών 

πρωτοβουλιών 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Make it Count» της Αυστραλίας, 

το οποίο χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση και υλοποιείται από την 

Αυστραλιανή Ένωση Καθηγητών Μαθηματικών (AAMT), επιδιώκεται η ανάπτυξη 

πρακτικών με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αυτόχθονων μαθητών ως 

προς τα μαθηματικά και τον αριθμητικό εγγραμματισμό, αναδεικνύοντας την 

επίδραση του σηγκειμένου στη μαθησιακή διαδικασία. Το εν λόγω πρόγραμμα 

λαμβάνει χώρα στο συγκρότημα σχολείων Alberton, αποτελούμενο από το ομώνυμο 

Δημοτικό Σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Northfield και το κολλέγιο Ocean View 

Birth to 12 College, το καθένα από τα οποία διαθέτει σημαντικό ποσοστό Αβορίγινων 

εκπαιδευόμενων. Στο Δημοτικό Σχολείο Alberton και στο κολλέγιο Ocean View οι 

εκπαιδευόμενοι με ηλικία 3, 4 και 5 ετών, στο πλαίσιο ανάπτυξης  εγγραμματισμού 

και αριθμητικού γραμματισμού, έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω κατάλληλων 

συγκειμένων, όπως οι Τέχνες, το Σχέδιο, η Τεχνολογία, ο Αθλητισμός, καθώς και 

μέσω άλλων πρωτοβουλιών. Στο Δημοτικό σχολείο του Northfield, οι εκπαιδευτικοί 

επικεντρώνουν τη διάρθρωση των μαθημάτων μέσω ενός νοερού μοντέλου μάθησης, 

αξιοποιώντας τη χρήση των συγκειμένων στην ανάπτυξη εννοιών (Sousa D., 2008; 

Thornton S., Statton J., 2011). 

Μέσω του προγράμματος επισημαίνονται δύο συγκεκριμένες πτυχές της μάθησης 

των Αβορίγινων, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της (Johnston-Wilder S., Lee C., 2010; Thornton S., Statton J., 2011):  

 Μαθηματική Ανθεκτικότητα, ως η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να συνεχίσει 

να μαθαίνει, παρά τις αποτυχίες και τα λάθη, παράμετρος αποφασιστικής 

σημασίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στα μαθηματικά 

 Μεταφορά γνώσης, ως η ικανότητα των εκπαιδευόμενων να αξιοποιούν τις 

μαθηματικές τους  γνώσεις και να τις ανάγουν σε νέες καταστάσεις, τόσο σε 

μαθηματικό όσο και σε πραγματικό περιβάλλον 
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Σχήμα 9. Ερευνητικό μοντέλο του συγκροτήματος σχολείων Alberton 

(Thornton S., Statton J., 2011) 

 

2.4.2. Αξιοποίηση των τοπικών διαθέσιμων φυσικών πόρων 

Η πλαισιοποίηση του περιεχομένου και της παιδαγωγικής με τη χρήση τοπικών 

διαθέσιμων φυσικών πόρων προσφέρει ενθαρρυντικές επιλογές για τη βελτίωση της  

συσχέτισης των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδίως στους τομείς της γεωργικής παραγωγής 

και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Χρήσιμες δεξιότητες που δύνανται να 

καλλιεργηθούν στους εν λόγω τομείς αποτελούν η επίλυση προβλημάτων, η 

οργάνωση,  η διαχείριση, η κοινωνική διαπραγμάτευση, η συνεργασία και η κριτική 

σκέψη. Μέσω της πλαισιοποίησης, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, δεν προσεγγίζεται άμεσα το σύνολο των ανωτέρω δεξιοτήτων, τίθενται 

όμως τα θεμέλια ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων μέσω της άτυπης, μη τυπικής και  

τυπικής εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες αυτές δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην 

επίσημη εκπαίδευση και συναρτώνται με διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλλέγονται το οικογενειακό φορτίο, τα πολιτιστικά πρότυπα και οι συνθήκες 

υγιεινής. Το τοπικό περιβάλλον με το οποίο οι εκπαιδευόμενοι είναι εξοικειωμένοι 

και από το οποίο εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αντλήσουν 

πληροφορίες και υλικό, θα πρέπει να θεωρηθούν ως αξιόλογος χώρος μελέτης (Ravi 

Y., Rao S., 1994; Taylor, P, Mulhal Α., 2001; Hanushek ΕΑ, 2005). 
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Παραδείγματα παρεμβάσεων και προσεγγίσεων ενσωμάτωσης της διαχείρισης των 

φυσικών πόρων, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως μέσων 

προώθησης της συγκειμενοποίησης σε διδασκαλία και μάθηση, δύνανται να 

εντοπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα (Vandenbosch T., 2007): 

 Δίκτυο Γεωργοδασοκομίας και Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης σε σχολεία 

της Λίμνης Βικτώρια – Δυτική Κένυα/Αφρική (The Lake Victoria Schools 

Agroforestry & Environmental Education Network): Δημιουργία σχεδίων 

συνεργατικής έρευνας σχετικά με πτυχές της διαχείρισης φυσικών πόρων 

(Φυτώρια δένδρων, προστασία εδάφους, διαχείριση γης, μελισσοκομία) 

 Η προσέγγιση της «Διαχείρισης  της γης σε σχολεία» των Φιλιππινών –Ασία 

(The ‘Landcare in Schools’ approach in the Philippines): Τριμερής  

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, τοπικής αυτοδιοίκησης και 

εκπαιδευομένων με γνώμονα την προώθηση της διαχείρισης του εδάφους 

και των υδάτων, καθώς και των τεχνολογιών γεωργίας - δασοκομίας. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και την υγεία στην Νότια 

Αφρική (Action: Environmental and health education in southern Africa): 

Περιφερειακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής και υγειονομικής εκπαίδευσης 

σε έντυπη μορφή περιοδικού, το οποίο καλύπτει τη Ζιμπάμπουε, τη 

Ζάμπια, τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη, με 

αντικείμενο την έρευνα, την οργάνωση και τη δημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τις κοινότητές 

τους. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγροτικής Οικολογίας και Αγροτικής Ζωής 

(REAL) στην Ταϋλάνδη - Ασία (Rural Ecology and Agriculture Livelihoods 

Education in Thailand): Ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση χαμηλού 

κόστους, στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευόμενοι διερευνούν τις 

δραστηριότητες τοπικών γεωργικών μονάδων, κατανοούν την οικολογία 

και αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, με γνώμονα την 

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, υγειονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων.  
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2.4.3. Αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας  

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και ειδικότερα αυτών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, αναπτύχθηκε η έννοια των Ανοικτών 

Εκπαιδευτικών Πόρων (OER), προσαρμοσμένων σε διαφορετικές γλώσσες, 

πολιτισμούς και ανάγκες. Κύρια πτυχή της επιτυχούς εφαρμογής των Ανοικτών 

Εκπαιδευτικών Πόρων αποτελεί η διαδικασία συγκειμενοποίησής τους, ως  

προσαρμογής σε διακριτές γεωγραφικές ζώνες, σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, 

σε διακριτά προγράμματα σπουδών και σε διαφορετικές απαιτήσεις από 

εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας, 

αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία για την υιοθέτησή τους στο νέο συγκείμενο 

(Pawlowski J. M., Pirkkalainen H.i., Gervacio, J. L., Nordin N., Embi M. A., 2014). 

Ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) θεωρείται οποιοδήποτε ψηφιακό 

αντικείμενο το οποιό μπορεί να είναι ελεύθερα προσβάσιμο, τροποποιημένο, 

χρησιμοποιούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Λόγω 

της ευρύτητας του ορισμού στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους μπορούν να 

συγκαταλλεγούν (Raymond E.S. , 1999; Björk B. C., 2004; C.W., 2005; OPAL, 2011; 

Pawlowski J. M., Pirkkalainen H.i., Gervacio, J. L., Nordin N., Embi M. A., 2014): 

 Αντικείμενα μάθησης: Έγγραφα, πολυμέσα, προσομοιώσεις, διαφάνειες, 

κινούμενα σχέδια 

 Άρθρα, εγχειρίδια και ψηφιακά ισοδύναμά τους: Τυπικά αντικείμενα 

βιβλιοθηκών, όπως άρθρα, έγγραφα, βιβλία, εγχειρίδια, περιοδικά 

 Λογισμικά εργαλεία Open source & Free Software, όπως Συστήματα 

διαχείρισης Μάθησης (LMS), Συστήματα συγγραφής, Wikis. 

 Ανοικτές Εκαπιδευτικές Πρακτικές (OPAL): Εκπαιδευτικά - διδακτικά σχέδια, 

πλάνα μαθημάτων, προγράμματα σπουδών, μελέτες περίπτωσεις, ανταλλαγή 

εμπειριών σχετικά μεταξύ συναδέλφων, προφορικές συζητήσεις 

 Περιεχόμενα ιστού: Απλοί πόροι διαθέσιμοι μέσω μηχανών αναζήτησης 

διαδικτύου όπως εικόνες, σύνδεσμοι, σύντομα κείμενα 
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Παραδείγματα εφαρμογής των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και 

συγκειμενοποίησής τους σε διαφορετικές χώρες είναι τα εξής: 

 Φινλανδία: Ανοικτές Εκπαιδευτικές Ιδέες, εστιάζοντας στη διαδικασία 

ανταλλαγής 

 Φιλιππίνες: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Φιλιππινών, εστιάζοντας σε πολιτικές, 

στρατηγικές και εμπειρίες 

 Μαλαισία: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι , εστιάζοντας στις καλές πρακτικές 

2.4.4. Αξιοποίηση της γεωργικής εμπειρίας  

Σε δημοτικά σχολεία της υπαίθρου ανά τον κόσμο, η πλειονότητα των 

εκπαιδευόμενων είναι σε θέση να βιώσουν άμεσες γεωργικού τύπου εμπειρίες, είτε 

ως αποτέλεσμα ατομικών ή οικογενειακών δραστηριοτήτων, είτε παρατηρώντας το 

άμεσο περιβάλλον. Ένα γεωργικής φύσης θέμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο 

επικέντρωσης σε γνωστικά πεδία του προγράμματος σπουδών, παρέχοντας στους 

εκπαιδευόμενους προϋποθέσεις εμπλοκής σε  επαναλαμβανόμενες εμπειρίες, με 

γνώμονα την ανάπτυξη βασικών γνωστικών, σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, η γεωργία μπορεί να αποτελέσει τη βάση ολοκληρωμένων σχεδίων 

συνεργατικής έρευνας, ενσωματωμένων στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, μέσω 

ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, επιλεγμένων βάσει του συσχετισμού των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους με το συγκείμενο εντός του οποίου νοηματοδοτούνται. Η 

γεωργική εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου η σχολική μάθηση να 

καταστεί πιο ουσιαστική, αξιοποιώντας μεταφορές και αναλογίες σχετικά με 

γεωργικές δραστηριότητες και εμπειρίες, ενισχύοντας έτσι την απόκτηση του 

εγγραμματισμού, του αριθμητικού γραμματισμού και των δεξιοτήτων βασικής 

επιστημονικής συλλογιστικής (Taylor, P, Mulhal Α., 2001). 

Παραδείγματα αξιοποίησης της γεωργικής εμπειρίας, ως μέσου προώθησης της 

συγκειμενοποίησης σε διδασκαλία και μάθηση, δύνανται να εντοπιστούν σε 

παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα (Taylor, P, Mulhal Α., 2001): 

 Ασία: Μαλαισία, Ιορδανία, Σρι Λάνκα, Ινδία,  

 Αφρική:Ουγκάντα, Καμερούν, Τανζανία, Κένυα, Αιθιοπία, Ζάμπια 

 Αμερική:Βραζιλία, Κολομβία, Γουατεμάλα 

 Ωκεανία: Παπούα Νέα Γουινέα,  
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2.5 Παράγοντες που επιδρούν στην εφαρμογή της συγκειμενοποίησης 

στη διδασκαλία γνωστικών πεδίων των προγραμμάτων σπουδών 

Ευρήματα σύγχρονων ερευνών υποδεικνύουν ότι το μαθησιακό περιβάλλον σε 

πολλές σχολικές μονάδες παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την 

εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων με στόχο τη συγκειμενοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως τέτοια προβλήματα μπορούν να χαρακτηριστούν 

(Taylor, P, Mulhal Α., 2001):  

2.5.1 Το σχολικό περιβάλλον 

2.5.1.1. Γενικά προβλήματα του σχολικού συστήματος 

 Έλλειψη κατάλληλων υποδομών και ακαταλληλότητα χώρων 

 Ανεπάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

  Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε κατάλληλα καταρτισμένους 

εκπαιδευτικούς 

 Απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς προκειμένου να εφαρμόσουν καινοτόμες 

προσεγγίσεις συγκειμενοποίησης 

 Χαμηλοί μισθοί και απολαβές εκπαιδευτικών και γονέων 

 Απουσία πρόβλεψης χρηματοδότησης για κάλυψη του κόστους υλοποίησης 

δραστηριοτήτων πλαισιοποίησης  

2.5.1.2. Παιδαγωγικά προβλήματα 

 Ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά στο περιεχόμενο, στις 

μεθόδους διδασκαλίας, στην υποστήριξη της μάθησης, στην διαχείριση και 

στην οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 Έλλειψη ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης ή υποστήριξης της επαγγελματικής 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών 

 Υπέρμετρη επιβάρυνση των εκπαιδευτικών κατά τον υπηρεσιακό και 

ελεύθερο χρόνο τους, με περαιτέρω ευθύνη και μέριμνα προετοιμασίας των 

διδακτικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη συγκειμενοποίηση. 

2.5.1.3. Προβλήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών 

 Τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται από συνεχείς τροποποιήσεις και 

καθυστερήσεις  ως προς την εφαρμογή τους 
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 Υπερφορτωμένα προγράμματα σπουδών, ως προς το περιεχόμενό τους και τα 

χρονικά περιθώρια που προσφέρονται για την κάλυψή τους 

 Αναντιστοιχίες μεταξύ των σχολικών εγχειριδίων και των αντίστοιχων 

επιταγών των προγραμμάτων σπουδών 

 Απουσία διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάπτυξη των 

εκάστοτε προγραμμάτων σπουδών. 

 Απαίτηση απόδοσης έμφασης σε θεμελιώδη γνωστικά πεδία (Μαθηματικά, 

Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες). 

 Περιορισμένη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και πόρων, ειδικά ως προς τις 

πρακτικές δραστηριότητες 

 Σύντομη και περιοριστική διάρκεια των διδακτικών ωρών 

2.5.1.4. Υλικά προβλήματα της σχολικής μονάδας 

 Κακή κατάσταση κτιριακών υποδομών και έλλειψη συντήρησης υποδομών 

 Μεγάλο μέγεθος σχολικών τάξεων 

 Ανεπάρκεια προαύλειου σχολικού χώρου για τη διαμόρφωση σχολικού κήπου 

και χώρων δραστηριοτήτων 

 Ελλείψεις σε σχολικό εξοπλισμό, υλικά και μέσα διδασκαλίας 

 Περιορισμένη πρόσβαση σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης  

 Ανεπάρκεια σε εγκαταστάσεις και προσωπικό πρώτων βοηθειών 

 Ανεπαρκής σχολική ασφάλεια. 

2.5.2 Το οικείο περιβάλλον 

 Οικονομικής φύσης δυσχέρειες που δεν επιτρέπουν στους γονείς να 

προμηθευτούν τον απαιτούμενο εξοπλισμό  

 Περιορισμένη ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων από τους γονείς τους  

 Αδυναμία κατανόησης από την πλευρά των γονέων της σημασίας των εν λόγω 

διδακτικών παρεμβάσεων για τους εκπαιδευόμενους 

2.5.3 Το κοινοτικό περιβάλλον 

 Περιορισμένη εμπλοκή των μελών της κοινότητας στην προώθηση των εν 

λόγω δράσεων στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων 

 Έλλειψη συνεργασίας από την κοινότητα για την ενίσχυση του σχολείου 

 Περιορισμένη χρηματοδότηση από φορείς της κοινότητας 

 Φθορές και βανδαλισμοί στο σχολικό περιβάλλον 
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Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα εύρος αξιόλογων πρακτικών 

εμπλαισίωσης σε καθημερινή βάση, χωρίς όμως να αναγνωρίζουν το εν λόγω 

γεγονός. Η συνειδητοποίηση των επιτυχών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη 

μάθηση συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη πλέον καινοτόμων στρατηγικών. Αν 

λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευόμενοι και τα μέλη της κοινότητας υποστηρίξουν 

συλλογικά τις εν λόγω προσεγγίσεις, τότε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να 

οικοδομηθεί ένα επιτυχημένο μαθησιακό περιβάλλον (Taylor, P, Mulhal Α., 2001) 

Ορισμένες προϋποθέσεις υποστηρίζουν τη χρήση της συγκειμενοποιημένης 

διδασκαλίας και μάθησης σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαιδευσης και συγκεκριμένα 

(Taylor, P, Mulhal Α., 2001): 

 Τα κίνητρα και ο ενθουσιασμός των εκπαιδευτικών να αποδώσουν το μέγιστο 

προς όφελος των μαθητών τους  

 Ο υποστηρικτικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών ως προς τους συναδέλφους 

τους 

 Η εξασφάλιση επαρκώς  καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού ως προς 

το περιεχόμενο της συγκειμενοποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, με 

κατάλληλες γνώσεις και επαρκή κατανόηση του τοπικού περιβάλλοντος ως 

πλαισίου 

 Η επιδίωξη επίτευξης επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά στην προπαρασκευαστική τους κατάρτιση και στην ενδοϋπηρεσιακή 

τους επιμόρφωση 

 Η εξασφάλιση εντός της σχολικής μονάδας χώρων κατάλληλων να 

υποδεχτούν δραστηριότητες συγκειμενοποίησης σε επίπεδο διδασκαλίας και 

μάθησης  

 Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων που πλαισιώνουν τις σχολικές μονάδες  

 Η υποστήριξη της σχολικής εκπαίδευσης από τους γονείς  

 Η προθυμία των γονέων να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους, να τους 

υποστηρίξουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αναγνωρίσουν τα 

σχολικά τους επιτεύγματα 

 Η στενή σχέση μεταξύ των σχολικών υποδομών και της κοινότητας που τις 

περιβάλλει 
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3 Η αξιοποίηση των εφαρμογών της Τεχνολογίας και της 

Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσων 

ανάπτυξης αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει συντελεστεί μια ουσιαστική  εξέλιξη 

στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, με την ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών επικοινωνίας και την ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιακών 

δυνατοτήτων σε επίπεδο χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργώντας 

πληθώρα δυνατοτήτων αξιοποίησης μιας ευρείας σειράς νέων τεχνολογικών 

εργαλείων στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Η σύγκλιση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών συνεπάγεται καινοτόμες προοπτικές σε επίπεδο 

εκπαιδευτικών συστημάτων, προσφέροντας δυνατότητες αλληλεπίδρασης σε ευρείας 

φύσης γεωγραφικές ζώνες, με τρόπο ουσιαστικό και σκοπό την αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων επικοινωνίας και 

πληροφορικής, η ευκολία χρήσης τους, η ισχύς και η ποικιλία μετάδοσης 

πληροφοριών επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν κόσμο πέρα από την τάξη, προσεγγίζοντας με 

αυθεντικό τρόπο το συγκείμενο μέσω του οποίου νοηματοδοτείται το περιεχόμενο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Majumdar S., 1997).  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ (Information and 

Communication Technologies - ICT) προσφέρουν δυνατότητες μετασχηματισμού της 

φύσης και της διαδικασίας του μαθησιακού περιβάλλοντος και οραματισμού μιας 

νέας κουλτούρας μάθησης, χαρακτηριζόμενης από  διαδραστικότητα, ευελιξία και 

άνεση. Μέσω των εν λόγω τεχνολογιών παρέχονται ευνοϊκές συνθήκες μάθησης, 

επιτρέποντας στους μαθητές να αποκτούν πρόσβαση σε ιδέες και πληροφορίες, να τις 

επεκτείνουν, να τις προσαρμόζουν και να τις ανταλλάσουν εντός πολυτροπικών 

επικοινωνιακών μορφών. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι διαμοιράζονται 

μαθησιακούς χώρους και πόρους, προωθούνται μαθητοκεντρικές και συνεργατικές 

μαθησιακές αρχές, ενισχύεται η δημιουργική και κριτική σκέψη και καλλιεργούνται 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, συνδυάζοντας την κατά πρόσωπο εκπαίδευση με 

την υποβοηθούμενη από την τεχνολογία διδασκαλία, στοχεύοντας στη δημιουργία 

συνθηκών συγκειμενοποίησης (Bonk C. J., Graham C. R. , 2012; Majumdar S.K., 

2013; Humanante-Ramos P. R., García-Peñalvo F. J., Conde-González, M. Á., 2017). 
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 Ο όρος ΤΠΕ συμπεριλαμβάνει πληθώρα μέσων πληροφορικής και τεχνολογίας 

τηλεπικοινωνιών, στα οποία συγκαταλλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και τα δίκτυα τα οποία απαρτίζουν, η κινητή τηλεφωνία, η ψηφιακή 

τηλεόραση, τα δορυφορικά συστήματα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συνιστά κύριο 

άξονα ένταξης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω των 

δυνατοτήτων που προσφέρει για πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας και της 

διασύνδεσης σε δίκτυα επικοινωνίας, επιτρέποντας όχι μόνο την παθητική 

παρακολούθηση διαφορετικών μορφών πληροφορίας, αλλά και τη δυναμική 

παρέμβαση του εκπαιδευόμενου στη διαχείριση των πληροφοριών. Οι δυνατότητες 

αυτές υλοποιούνται μέσα από ειδικά προγράμματα που φέρουν τον τίτλο 

«εκπαιδευτικό λογισμικό», ως προϊόντα τεχνολογίας με σκοπό τους την υποβοήθηση 

της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη 

παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική στρατηγική (Μικρόπουλος Α., 2000; 

McGreal R., 2004; Μουζάκης Χ., 2006). 

Τα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού διακρίνονται σε (Paterson W., 

Strickland J., 1986):   

 Λογισμικά εξάσκησης (Drill & Practice) 

 Λογισμικά παρουσίασης (Tutorial) 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια (Educational  game) 

 Λογισμικά προσομοιώσεων (Simulation) 

 Λογισμικά επίλυσης προβλημάτων (Problem  solving) 

 Λογισμικά εικονικής πραγματικότητας (Virtual  Reality) 

H ευρέως διαδεδομένη συχνότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, για 

λόγους επικοινωνίας και αναψυχής, και ο σταδιακός μετασχηματισμός του 

διαδικτύου από χώρο αναζήτησης πληροφοριών (Web 1.0) σε χώρο δημιουργίας 

περιεχομένου και συνεργασίας χρηστών (Web 2.0), με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των 

ομώνυμων εργαλείων ως δεύτερης γενιάς υπηρεσιών βασισμένων στην ηλεκτρονική 

συνεργασία, στη διαδικτυακή δημιουργία, εύρεση, λήψη, επεξεργασία και ανταλλαγή 

περιεχομένου και στην ευχερή επικοινωνία και διάδραση μεταξύ χρηστών, μέσω 

εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης 

επικοινωνίας, εξασφαλίζουν προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς (Anastasiades P. S., Kotsidis, K., 2013).  
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Ως κατηγορίες εργαλείων Web 2.0 χαρακτηρίζονται (Παλαιγεωργίου Γ., 2016): 

 Εργαλεία Διαχείρισης - Μοντελοποίησης δεδομένων   

 Εργαλεία Προσομοίωσης  

 Εργαλεία Δυναμικής Μοντελοποίησης 

 Εργαλεία Σημασιολογικής Μοντελοποίησης  

 Εργαλεία Κατασκευής της γνώσης  

 Εργαλεία Οπτικοποίησης  

 Εργαλεία Αναζήτησης πληροφοριών  

 Εργαλεία Ανατροφοδοτικής Αξιολόγησης  

 Εργαλεία Διαχείρισης της Διαδικασίας  

 Εργαλεία Επικοινωνίας 

 Εργαλεία Έκφρασης 

 Εργαλεία Συνεργασίας 

Σχήμα 10. Κατηγορίες εργαλείων web 2.0 και ο ρόλος τους (Παλαιγεωργίου Γ., 2016) 

Ως διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0 τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν ως 

γνωστικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να αναφερθούν τα εξής 

(Παλαιγεωργίου Γ., 2016): 

 Ιστολόγια (Blogging)  

 Μικροϊστολόγια (Microblogging) 

 Σχεδίαση σκίτσων (Cartoon Design) 

 Διαγράμματα και Εννοιολογικοί χάρτες (Diagramming Tools) 
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 Συνεργατικά προγράμματα συγγραφής και ανάγνωσης κειμένου (Collaborative 

Text Editors-Readers) 

 Τηλεδιάσκεψη (Conferencing) 

 Συνδιάλεξη (Conversing, Text, Sound, Video Chat) 

 Επεξεργασία εικόνας (Image Processing)  

 Σχεδίαση (Drawing Tools) 

 Συγκέντρωση πληροφοριών (Mushing Up & RSS & Alerts) 

 Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) 

 Ιστότοποι διαμοίρασης αρχείων (File Hosting Sites) 

 Διαδραστικός - Διαμοιραζόμενος πίνακας (Interactive - Shared Whiteboard) 

 Πίνακες ανακοινώσεων (Notice-Bulletin Boards) 

 Εργαλεία διαχείρισης καθημερινών εργασιών (Online To-Do Lists) 

 Διαδικτυακά παιχνίδια και τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι (Online gaming and 

3D virtual worlds) 

 Προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης (Personal Learning Environments) 

 Καταγραφή ήχου (Podcasting) 

 Παρουσίαση (Presentation) 

 Ανάπτυξη Κουίζ (Quiz Development) 

 Εργαλεία διαχείρισης έργων (Project Management Tools) 

 Συστήματα συστάσεων (Recommender systems) 

 Καταγραφή βίντεο (Screencasting) 

 Κοινωνική επισήμανση (Social bookmarking) 

 Κοινωνικό ημερολόγιο (Social calendar) 

 Κοινωνική δικτύωση (Social networking) 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων (Social Networks Development) 

 Δημιουργία ιστοριών (Storytelling) 

 Δημιουργία ιστοσελίδων (Web Site Creation) 

 Ιστο-εξερευνήσεις (WebQuests) 

 Επεξεργασία, δημιουργία, διαμοιρασμός και υπότιτλοι βίντεο (Video Tools) 

 Διαδικτυακές χρονικές ακολουθίες (Web-based timelines) 

Πλεονεκτήματα  από  την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην εκπαίδευση μπορούν να χαρακτηριστούν (Χ., Σολομωνίδου, 

2000; Ράπτης Α., Ράπτη Α., 2001): 
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 Η παρακίνηση του ενδιαφέροντος και δημιουργία μαθησιακών κινήτρων 

 Η χρήση του υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης, γνώσης και ψυχαγωγίας 

 Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και μύηση στον επιστημονικό τρόπο σκέψης  

 Η παροχή εξατομικευμένου χρόνου εργασίας και άρση κοινωνικών διακρίσεων 

 Η δημιουργία διαφοροποιημένων ρυθμών μάθησης και ενθάρρυνση της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας 

 Η άμβλυνση των συναισθημάτων δισταγμού, επιφυλακτικότητας και ντροπής 

σε εκπαιδευόμενους με περιορισμένη κοινωνικότητα  

 Η παροχή ίσων ευκαιριών, μέσω δημιουργίας προϋποθέσεων ελεύθερης 

πρόσβασης και δυνατοτήτων εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως  

 Η ενίσχυση της αυτοσυγκέντρωσης μέσω της χρήσης υπολογιστών 

 Η αξιοποίηση  του  υπολογιστή  ως  εποπτικού  μέσου σε μαθησιακά 

αντικείμενα και  προώθηση  της  συνεργατικής και διαθεματικής μάθησης. 

 Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πληθώρα γνωστικών  

αντικειμένων, μέσω προώθησης νέων ιδεών και διδακτικών προτάσεων. 

 Η μεγιστοποίηση των πληροφοριακών πηγών 

 Η υποστήριξη της  εκμάθησης  της  γλώσσας, της εξάσκησης γραπτού και 

προφορικού λόγου και της ανάπτυξης τεχνικών έκφρασης  

 Η ενίσχυση απόδοσης και αυτόεξέλιξης, ανάλογα με τις ατομικές δυνατότητες  

 Η υποστήριξη,  ενίσχυση  και  υιοθέτησης διδακτικών καινοτομιών, με 

αποτέλεσμα την τροποποίηση του κοινωνικού κλίματος της τάξης 

ενώ μειονεκτήματα αποτελούν (Χ., Σολομωνίδου, 2000; Ράπτης Α., Ράπτη Α., 2001): 

 Η ομοιομορφία δραστηριοτήτων διδασκαλίας και αξιολόγησης, γεγονός 

αποτρεπτικό για την καλλιέργεια σύνθετης γνώσης και δημιουργικής μάθησης 

 Η συμβολή του υπολογιστή στην κοινωνική απομόνωση των εκπαιδευόμενων. 

 Η ανάπτυξη  αισθήματος  εξάρτησης, μείωσης  της εμπιστοσύνης στις ίδιες 

δυνάμεις και περιορισμού της κοινωνικής αποτελεσματικότητας  

 Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με επιπτώσεις στην υγεία,  

μεταξύ των οποίων η κόπωση, η κούραση ματιών και οι πονοκέφαλοι 

 Η μετατροπή της μάθησης από κοινωνική σε ατομική διαδικασία 

 Οι ανισότητες πρόσβασης στην πληροφορία λόγω κοινωνικοικονομικών,  

πολιτικών,  πολιτιστικών  προνομίων ορισμένων κοινωνικών ομάδων. 

 Η σύγχυση λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών  
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Σχήμα 11. Προστιθέμενη αξία των Web 2.0 εργαλείων (Παλαιγεωργίου Γ., 2016)  
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3.1  Η αξιοποίηση της τεχνολογίας βίντεο στην ανάπτυξη 

αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης 

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα σηματοδοτήθηκε από ταχείες μεταβολές, 

απελευθέρωση της αγοράς, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κοινωνική συνοχή και 

ανάδειξη των νέων γενεών σε βασικούς συντελεστές της παγκόσμιας αλλαγής σε 

πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το διαδίκτυο και οι τεχνολογικές 

εφευρέσεις της περιόδου αυτής χρησίμευσαν ως καταλύτης σε επίπεδο εξέλιξης, ενώ 

συνέβαλαν μαζικά σε ριζικές αλλαγές αναφορικά με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις 

στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της εκπαίδευσης (Greenberg Α. D., 

Zanetis J., 2012). 

Το βίντεο, ως θεμελιώδης παράγοντας στη διαδικασία μετασχηματισμού της 

εκπαίδευσης, διευκολύνει τη συνεργασία, υποστηρίζει διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης, αυξάνει την εμπλοκή και τον ενθουσιασμό των μαθητών, βοηθά στη 

μεγιστοποίηση των σχολικών και πανεπιστημιακών πόρων και βελτιώνει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη από τη χρήση 

του βίντεο, είναι επιτακτική η ύπαρξη καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, ενός 

σταθερού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτικών και ουσιαστική 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας βίντεο στο πρόγραμμα σπουδών (Greenberg Α. D., 

Zanetis J., 2012).  

Η διάδοση των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση διαρκώς επεκτείνεται 

εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των φορητών συσκευών και της έκρηξης των 

χρηστών του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, καθώς και λόγω της 

συνακόλουθης αύξησης της κατανόησης και εκτίμησης αυτού του τύπου τεχνολογιών 

από τους εκπαιδευόμενους και της συνεχούς επιθυμίας τους να αλληλεπιδρούν και να 

συνεργάζονται ανά πάσα στιγμή πέρα από τα στενά εκπαιδευτικά όρια, 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι σε θέση να τους 

καταστήσουν ικανούς να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως πολιτών της σύγχρονης 

παγκόσμιας πραγματικότητας (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 
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Οι τεχνολογίες βίντεο συμβάλλουν αποφασιστικά στην αλλαγή του εκπαιδευτικού 

τοπίου, δρώντας ως παράγοντας εξασφάλισης προστιθέμενης αξίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και ενισχύοντας την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας, με 

σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21
ου

 αιώνα. Εφαρμογές των 

ανωτέρω τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ειδικότερα της μετάδοσης 

συνεχούς ροής βίντεο, αφορούν σε (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012): 

 Βασική εκπαίδευση: Δίνεται ζωή σε θέματα που προσεγγίζονται στο πλαίσιο 

μαθημάτων όπως οι Ξένες Γλώσσες, η Ιστορία και η Γεωγραφία, τονώνεται η 

ικανότητα των εκπαιδευόμενων να ανακαλούν γεγονότα και εξασφαλίζεται η 

επαφή τους με μέρη τα οποία δεν είναι εφικτό να επισκεφτούν. 

 Προχωρημένη εκπαίδευση: Προωθείται η προαγωγή της κατανόησης των 

εκπαιδευόμενων σε σύνθετες έννοιες που προσεγγίζονται σε μαθήματα  όπως η 

Φυσική, τα Μαθηματικά, η Αστρονομία και η Βιολογία, ενισχύοντας τη 

διασύνδεση μεταξύ αφηρημένων ιδεών και πρακτικών εφαρμογών. 

 Εμπλουτισμό σε επίπεδο σχολικής τάξης: Το βίντεο παρέχει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευόμενους να έρχονται σε επαφή με χώρους εκτός των στενών 

ορίων της σχολικής τάξης, χωρίς να απομακρύνονται όμως από αυτήν. 

 Επιτάχυνση της μάθησης: Η μονόδρομη ροή δεδομένων, σε συνδυασμό με 

άλλες μεθόδους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, αποτελεί έναν από τους 

πολλούς τρόπους διασφάλισης της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων. 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μαθήματα και διαλέξεις καθίστανται προσβάσιμα 

σε πληθυσμούς απομακρυσμένων περιοχών, σε εκπαιδευόμενους με αναπηρίες 

και σε εμποδιζόμενα άτομα 

 Συνεργασία εκπαιδευόμενων σε παγκόσμιο επίπεδο: Οι τεχνολογίες βίντεο 

βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους σε άλλες 

χώρες και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να 

αλληλεπιδράσουν με διαφορετικούς πολιτισμούς, να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. 

 Επικοινωνία: Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί στη ροή εκπαιδευτικού, 

ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού περιεχομένου σε δημόσιους χώρους 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως καφετέριες, αμφιθέατρα και γήπεδα. 
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 Επαγγελματική εξέλιξη: Η χρήση τεχνολογιών βίντεο έχει αποδειχθεί χρήσιμη 

στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά τον διαμοιρασμό πόρων, την ανταλλαγή ιδεών, την 

καταγραφή της προόδου τους, την αυτοαξιολόγησή τους και την αξιοποίηση 

ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Αν και η επίδραση των τεχνολογιών βίντεο και πολυμέσων στα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα αποτελεί τομέα συνεχούς έρευνας, ο αντίκτυπος τους στην εκπαίδευση 

συνοψίζονται σε τρεις βασικές έννοιες του Σχήματος 11 (Greenberg Α. D., Zanetis J., 

2012): 

 Αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, αποκτώντας επαφή με το οπτικό 

περιεχόμενο, είτε προφορικά, μέσω λήψης σημειώσεων και διενέργειας 

συλλογισμών, είτε με την εφαρμογή εννοιών 

 Εμπλοκή με το περιεχόμενο, αξιοποιώντας το οπτικό περιεχόμενο, που 

αναπαράγεται μέσω βίντεο (κατά παραγγελία ή σε πραγματικό χρόνο) 

 Απομνημόνευση και μεταφορά γνώσης, ανακαλώντας έννοιες και διατηρώντας 

τες καλύτερα σε σχέση με άλλα μέσα διδασκαλίας 

 

Σχήμα 12. Η επίδραση των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση                            

(Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012) 
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Δεδομένου ότι το βίντεο συνδυάζει διάφορα είδη δεδομένων (εικόνα, κίνηση, 

ήχος, κείμενο) με συμπληρωματικό τρόπο, η μάθηση μπορεί να προσαρμοστεί πιο 

εύκολα σε σχέση με άλλα εργαλεία, ανάλογα με τις διαφορετικές μορφές μάθησης 

και τον ατομικό ρυθμό μάθησης των εκπαιδευόμενων. Μέσω της χρήσης βίντεο, ο 

εκπαιδευόμενος διαθέτει περισσότερο έλεγχο στις πληροφορίες που λαμβάνει και 

δυνατότητες βαθύτερης εκμάθησης, επιλέγοντας να σταματήσει, να ανατρέξει σε όσα 

προβλήθηκαν, να μεταβεί ταχύτερα σε μεταγενέστερς πληροφορίες και να 

επαναλάβει το περιεχόμενο όσες φορές απαιτηθεί (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 

Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τον 

πραγματικό αντίκτυπο του βίντεο και άλλων υλικών πολυμέσων στην εκπαίδευση, 

πολλές μελέτες δείχνουν πως τα εργαλεία βίντεο και πολυμέσων υποστηρίζουν και 

ενισχύουν τη μάθηση, υποδεικνύοντας θετικές επιδράσεις στους ακόλουθους τομείς 

(Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012): 

 Βαθμοί και επιδόσεις: Η προβολή βίντεο συνεχούς ροής κατά παραγγελία έχει 

αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων, σε σχέση 

με την παραδοσιακή κατά πρόσωπο διδασκαλία  

 Σχολική ετοιμότητα: Η εκπαιδευτική τηλεόραση έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό 

αντίκτυπο στη μαθησιακή ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης 

γραμμάτων και αριθμών.  

 Συνεργατικές ικανότητες εκαπιδευόμενων: Η πρόσβαση σε βίντεο ενθαρρύνει 

τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

μέσω αλληλεπίδρασης, υπό το πρίσμα της διαμόρφωσης ικανοτήτων ομαδικής 

εργασίας, συνεργασίας και πολυπολιτισμικής συνείδησης. 

 Συνολική ακαδημαϊκή ανάπτυξη: Η εκπαιδευτική τηλεόραση έχει θετικές 

επιπτώσεις στην πνευματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών, ενώ και η 

μικτή μάθηση, ως συνδυασμός της κατά πρόσωπο διδασκαλίας και της 

διαδικτυακής διδασκαλίας με βίντεο σε πραγματικό χρόνο ή κατά παραγγελία, 

δύναται να είναι ισότιμη ή ανώτερη των δύο επιμέρους ειδών διδασκαλίας. 

 Μαθησιακή εννοιολογία: Mέσω του βίντεο ενισχύεται η διαπολιτισμική 

κατανόηση "πραγματικότητας" ή της "εννοιολογικής" υπόστασης που παρέχει, 

μειώνοντας παράλληλα την απομόνωση, προάγοντας την πολιτισμική 

συνείδηση και συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της ξενοφοβίας. 
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 Προετοιμασία εργατικού δυναμικού: Το περιεχόμενο του βίντεο, καθώς και ο 

σχετικός με αυτό γραμματισμός  προετοιμάζει αρτιότερα την κατάρτισή τους 

ως μελλοντικούς εργαζόμενους, ευνοώντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η 

δημιουργικότητα, η κοινωνικότητα, η ευχέρεια έκθεσης σε κοινό, η 

υπευθυνότητα ως πολίτες, και ιδιοτήτων όπως η αυτοεκτίμηση και η 

πολιτισμική κατανόηση. 

 Κίνητρα εκπαιδευόμενων: Η εξασφάλιση προϋποθέσεων δημιουργίας 

ψηφιακού υλικού στην τάξη προς χρήση δημιουργεί εντονότερη την αίσθηση 

ιδιοκτησίας και της αίσθησης του σκοπού. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το 

κίνητρο ενασχόλησης με συγκεκριμένα θέματα και προωθείται η ανάπτυξη 

πρόσθετων δεξιοτήτων όπως η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ηγεσία, η 

κοινωνική αλληλεπίδραση και η διαχείριση έργου. 

 Συμμετοχή εκπαιδευόμενων: Το περιεχόμενο συνεχούς ροής βίντεο κατά 

παραγγελία αυξάνει την αφοσίωση των εκπαιδευόμενων, ενώ ο 

εξατομικευμένος έλεγχος του ρυθμού μάθησης τους επιτρέπει να 

επανεξετάζουν τα δομικά στοιχεία ενός μαθήματος και να αισθάνονται ότι 

μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά. 

 Κοινωνικές δεξιότητες: Υπάρχει σαφής θετική επίδραση στην ενίσχυση των 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, ενώ οι 

εκπαιδευόμενοι μέσω της δημιουργίας ατομικών βίντεο και του διαμοιρασμού 

τους με τους συνομίληκούς τους, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

δεξιότητες διδασκαλίας σε τρίτους, ως αποτελεσματικό μέρος της μάθησης  

 Ψηφιακός και πολυμεσικός γραμματισμός: Τα πολυμέσα βοηθούν στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21
ου

 αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων, η επικοινωνία και η συνεργασία, ενώ η αυξανόμενη χρήση του 

βίντεο από τους εκπαιδευόμενους τους φέρνει πιο κοντά σε μέσα και 

τεχνολογίες πληροφορικής, ως εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου. 

Η επιτυχής υιοθέτηση των τεχνολογιών βίντεο στην τάξη είναι μια διαδικασία που 

απαιτεί χρόνο, σαφή αντίληψη ως προς τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, ορθή 

ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών και στις εναλλακτικές μεθοδολογίες, καθώς 

και τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευόμενων, 

των διοικητικών στελεχών και των γονέων. Σημαντικοί παράγοντες σχετικά με την 

ενσωμάτωση των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση απεικονίζονται στο Σχήμα 12: 
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Σχήμα 13. Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών βίντεο 

στην εκπαίδευση (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012) 

Η χρήση του βίντεο έχει ισχυρό αντίκτυπο στην εμπλοκή των εκπαιδευόμενων και 

στην κάλυψη των αναγκών τους, ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτοί έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, τις αφομοιώνουν, τις ερμηνεύουν, τις επεξεργάζονται και 

τις χρησιμοποιούν, προετοιμάζοντάς τους για τον ρόλο του μελλοντικού παγκόσμιου 

πολίτη (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012) 

Η ταχεία διαθεσιμότητα των εργαλείων βίντεο υποστηρίζει τον μεταβαλλόμενο 

ρόλο του εκπαιδευτικού, τόσο κατά πρόσωπο, όσο και από απόσταση, μετατρέποντας 

τον κόσμο σε μια παγκόσμια πολυτροπική τάξη, προσφέροντας πρόσβαση σε 

τεράστιες ποσότητες περιεχομένου παγκοσμίως σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς 

και σε ιδρύματα, με τη μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής να αποτελεί βασικό στοιχείο 

του εν λόγω πολυμορφικού μοντέλου μάθησης (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 

Μετάδοση (broadcasting) είναι η διανομή περιεχομένου ήχου και βίντεο σε 

διάσπαρτα ακροατήρια μέσω οποιουδήποτε οπτικοακουστικού μέσου (Greenberg Α. 

D., Zanetis J., 2012).  
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Το βίντεο συνεχούς ροής (streaming video), γνωστό και ως μετάδοση μέσω 

διαδικτύου, αποτελεί το ισοδύναμο της μετάδοσης σε ευρύ κοινό και της 

εξασφάλισης πρόσβασης στους εκπαιδευόμενου στο σχετικό περιεχόμενο με 

σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. Μια εκπομπή συνεχούς ροής μπορεί να είναι ζωντανή 

ή καταγραμμένη, με το βασικό περιεχόμενο να ρέει μονόδρομα, με περιορισμένες 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Ορισμένες λύσεις streaming έχουν ενσωματώσει 

χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να διεξάγουν ζωντανές συνομιλίες, να 

δημοσιεύουν μηνύματα, να επεξεργάζονται, να επισημαίνουν και να μοιράζονται 

περιεχόμενο, διευκολύνοντας και προωθώντας με τον τρόπο αυτό την αλληλεπίδραση 

(Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 

Τα συστήματα καταγραφής διαλέξεων (leacture capture systems) αποτελούν 

υποσύνολο προϊόντων συνεχούς ροής, σχεδιασμένα ειδικά για τη συλλογή και 

διαχείριση περιεχομένου για μελλοντική χρήση στην τάξη, καθιστώντας το 

αντίστοιχο περιεχόμενο ευχερές ως προς την αναζήτηση και τον συνδυασμό του, όχι 

απλά με ήχο και βίντεο, αλλά και με παραγωγικά εργαλεία όπως το PowerPoint, τα 

αρχεία PDF, κινούμενα σχέδια, βίντεο, δημοσκοπήσεις, έρευνες και λοιπούς τύπους 

πολυμέσων εμπλουτισμένου περιεχομένου (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 

Υπάρχουν τρεις τρόποι παροχής βίντεο στην εκπαίδευση (Greenberg Α. D., 

Zanetis J., 2012). 

 Βίντεο κατά παραγγελία (On-demand video), το οποίο μπορεί να διατίθεται σε 

τοπικό επίπεδο ή να παραδίδεται κατόπιν αιτήματος μέσω του Διαδικτύου. 

 Μονόδρομο βίντεο (One-way video), το οποίο μπορεί να είναι τηλεοπτική 

μετάδοση, βίντεο συνεχούς ροής κατά παραγγελία ή βίντεο μετάδοση σε 

πραγματικό χρόνο, δορυφορική μετάδοση. 

 Διαδραστικό βίντεο αμφίδρομης επικοινωνίας (Two-way interactive video), το 

οποίο περιλαμβάνει διαδραστική τηλεδιάσκεψη, συμπιεσμένο διαδραστικό 

βίντεο (CAVE), τηλεδιάσκεψη βίντεο (VTC) και τηλεπαρουσίαση 

Οι τεχνολογίες βίντεο κατά παραγγελία και μονής κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται 

από τη δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου κοινού με σχετικά χαμηλή αλληλεπίδραση, 

ενώ οι αμφίδρομες τεχνολογίες βίντεο χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να 

προσφέρουν υψηλά επίπεδα ανταλλαγής και διαδραστικότητας, αλλά προσεγγίζουν 

μικρότερο ή πιο στοχευμένο κοινό (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 
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Εικόνες 1α, β & γ.  Μέσα ενσωμάτωσης των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση 

(Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012) 
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Πίνακας 1. Εκπαιδευτικά μέσα διδασκαλίας βασισμένα στις τεχνολογίες βίντεο 

(Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012) 

Λόγω της συγκειμενοποίησης και του εμπλουτισμού που προσφέρει το βίντεο στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και δεδομένης της εξάπλωσης των υποδομών και των 

τεχνολογιών που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του, οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κύριων μορφών αξιοποίησης του 

βίντεο καθίστανται δυσδιάκριτες, είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες 

βίντεο σε οποιοδήποτε χωρικό και χρονικό πλαίσι,ο χρησιμοποιώντας τρεις βασικές 

κατηγορίες συσκευών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά ή ταμπλέτες και 

τηλεοράσεις (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012). 

Σχήμα 14. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών βίντεο στην εκπαίδευση στο παρόν και 

στο μέλλον (Greenberg Α. D., Zanetis J., 2012) 
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3.2 Η αξιοποίηση της ζωντανής αναμετάδοσης βίντεο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

Με  την  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  και  της  ευρυζωνικότητας,  η  πληροφορία  

καθίσταται διαθέσιμη όταν και όπου αυτό απαιτηθεί, αναιρώντας τους όποιους 

χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, μέσω διαδικασιών μετάδοσης, παρουσίασης 

και αναπαράστασης της πληροφορίας με χρήση εργαλείων και μέσων που 

υποστηρίζουν τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, της 

επιμόρφωσης και  της κατάρτισης και περιλαμβάνει ποικιλία εργαλείων διάδοσης, 

μεταφοράς και επεξεργασίας των πληροφοριών. Σημαντική υπηρεσία στη διάθεση 

της σύγχρονης εκπαίδευσης αποτελεί η ζωντανή (online) μετάδοση εκπαιδευτικών,  

ερευνητικών  και  πολιτιστικών  γεγονότων, διευκολύνοντας  την πρόσβαση  σε  

άτομα  που  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  παρίστανται  ως  φυσικά πρόσωπα στα εν 

λόγω γεγονότα. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις ώθησαν την αξιοποίηση της  

διαδικτυακής υπηρεσίας ζωντανής μετάδοσης ως υποστηρικτικού και επικοινωνιακού 

εκπαιδευτικού εργαλείου, ενισχύοντας τον βαθμό  επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και 

ενεργού συμμετοχής που αυτή συνεπάγεται (Thornhill S., Asensio M., & Young C., 

2002; Bijnens H., Bijnens M. & Vanbuel M., 2004; Μουζάκης Χ., 2006; Βάθη Σ., 

Γεωργιάδη Ε., 2013). 

Ο χαρακτήρας του διαδικτύου παραπέμπει πλέον σε ένα πολυμεσικό δίκτυο 

(multimedia), παρέχοντας στους χρήστες του τη δυνατότητα ζωντανής πρόσβασης σε 

αρχεία βίντεο, χωρίς να απαιτείται η πλήρης παραλαβή τους προκειμένου αυτά να 

αναπαραχθούν, με άμεση πρόσβαση και συνεχή ροή του υλικού κατά την 

αναπαραγωγή του βίντεο. Μέσω των αρχείων βίντεο καθίσταται δυνατή η μεταφορά 

οπτικοακουστικών πληροφοριών και καά συνέπεια η δημιουργία αποτελεσματικών 

προϋποθέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των βασικών παραγόντων της μαθησιακής 

διαδικασίας, των εκπαιδευόμενων, του περιεχομένου διδασκαλίας και του 

συγκειμένου στο οποίο το εν λόγω περιεχόμενο αναφέρεται (Λιοναράκης Α., 1998; 

Βάθη Σ., Γεωργιάδη Ε., 2013).  
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Οι ανωτέρω απαιτήσεις εκπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσω των ταχύτατα 

αναπτυσσόμενων τεχνολογιών ροής βίντεο (streaming media), με  αξιοσημείωτη 

πρόοδο από την πρωτοεμφάνισή τους το 1995 μέχρι σήμερα. Μέσω  των τεχνολογιών 

ροής δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση διαφόρων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή, 

όπως γεωγραφικοί περιορισμοί, έλλειψη χρόνου, υψηλό οικονομικό κόστος. Τo κύριο 

χαρακτηριστικό των τεχνολογιών ροής είναι ότι επιτρέπουν τη μεταφορά αρχείων 

τύπου multimedia μέσω ειδικού εξοπλισμού στους χρήστες, είτε σε πραγματικό 

χρόνο, είτε κατόπιν απαίτησης, με τη ζωντανή από απόσταση παρακολούθηση μέσω 

διαδικτύου να καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλής.  (Weller M., 2002; Τζιωρτζιώτη 

Χ., Βαβουγυιός Δ., Παπανικολοπούλου Ά., 2005; Βάθη Σ., Γεωργιάδη Ε., 2013). 

Ο  εκπαιδευτικός είναι σε θέση να εντάξει στη διδακτική διαδικασία εντός της 

σχολικής αίθουσας ένα σύνολο εκπαιδευτικών γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα 

πέρα από τον φυσικό χώρο της αίθουσας, με τη βοήθεια του διαδικτύου και της 

υπηρεσίας μεταφοράς  βίντεο, με μοναδική απαίτηση την εξασφάλιση κατάλληλου 

οπτικοακουστικού υλικού για την υλοποίηση της  ζωντανής  μετάδοσης,  καθώς  και  

συστήματα σύλληψης, κωδικοποίησης και εκπομπής των ροών βίντεο. Στην 

περίπτωση της ζωντανής μετάδοσης γίνεται επεξεργασία, αλλά και αποστολή, 

πολυμεσικών αρχείων με τέτοιο τρόπο ώστε  να δίνεται στον χρήστη η αίσθηση του 

διαμοιρασμού σε μηδενικό πρακτικά χρόνο (Ζουράρης Μ., Μπαλαούρας Π. 

Σκιαδέλλη Β., 2005; Τζιωρτζιώτη Χ., Βαβουγυιός Δ., Παπανικολοπούλου Ά., 2005; 

Βάθη Σ., Γεωργιάδη Ε., 2013).  

Η ζωντανή μετάδοση αποτελεί υπηρεσία μονόδρομης οπτικοακουστικής 

επικοινωνίας, με τον εκπαιδευόμενο να είναι μεν σε θέση να παρακολουθήσει ένα 

εκπαιδευτικό γεγονός, χωρίς όμως να μπορεί να αλληλεπιδράσει, οπτικά και ηχητικά,  

με αυτό, γεγονός που την καθιστά λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με άλλες  

υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας, όπως η τηλεδιάσκεψη. Αποτελεί εύχρηστο και 

σχετικά λιγότερο δαπανηρό εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχέση με άλλα είδη σύγχρονης 

εκπαίδευσης σε μεγάλη κλίμακα, δεδομένου ότι η παρακολούθηση της ζωντανής 

αναπαραγωγής βίντεο προϋποθέτει τη χρήση ενός υπολογιστή, περιφερειακών 

συσκευών ήχου και ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η λήψη του μεταδιδόμενου βίντεο σε πραγματικό χρόνο (Thornhill S., 

Asensio M., & Young C., 2002; Βάθη Σ., Γεωργιάδη Ε., 2013) 
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Η επαρκής παρακολούθηση μιας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης προϋποθέτει 

τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας μετάδοσης, εξασφαλίζοντας, σε τεχνικό επίπεδο, 

υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας στη μετάδοση των δεδομένων, 

προκειμένου να υποστηριχτεί με τον αρτιότερο τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. 

(Μουζάκης Χ. & Μπαλαούρας Π, 2007)  

Αξίζει να επισημανθεί ότι το υλικό που μεταδίδεται ζωντανά μπορεί να 

βιντεοσκοπηθεί και να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σαν εκπαιδευτικό υλικό από τους 

εκπαιδευόμενους, ακόμα και αν αυτοί  δεν  συμμετείχαν απαραίτητα  στο  αρχικό  

γεγονός, διευρύνοντας έτσι το δυνητικό κοινό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Μπαλαούρας Π., 2002). 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει τις επιπτώσεις των 

ΤΠΕ γενικότερα και των μέσων επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά στη σκέψη, στη 

διδασκαλία, στη μάθηση και στις εν γένει εκπαιδευτικές διαδικασίες που οδηγούν 

στην εκπαίδευση. Ευρήματα ερευνών έχουν καταδείξει τους διάφορους τρόπους με 

τους οποίους τα μέσα διαδικτυακής ροής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαίδευση για την αποτελεσματική αξιοποίηση του δυναμικού της. Η τεχνολογία 

ροής πολυμέσων καταδεικνύει τη δύναμη χρήσης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

βίντεο μέσω διαδικτύου στην εκπαίδευση. Τα μέσα ροής διευκολύνουν τη βαθύτερη 

μάθηση, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, πληροφορίες, ικανότητες, δεξιότητες, 

αξίες, τάσεις και εμπειρίες με τρόπο που να προάγει την κατανόηση, να εξασφαλίζει 

την ψυχαγωγία και να προάγει τη δημιουργικότητα από την πλευρά των 

εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών (Safar A., Alkhezzi F., 2016). 

Καθίσταται σαφές ότι η ζωντανή μετάδοση εκπαιδευτικών γεγονότων μέσω 

διαδικτύου δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσει πλήρως την παρακολούθηση στον 

φυσικό χώρο, μπορεί όμως να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες δεν είναι δυνατή η δια ζώσης διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου μέσω 

φυσικής παρουσίας των εκπαιδευόμενων, λόγω αντικειμενικών περιορισμών ως προς 

τη μετάβαση στους χώρους υλοποίησης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Η δημιουργία ενός τέτοιου τύπου περιβάλλοντος μάθησης άπτεται  

ποικίλων  παιδαγωγικών,  τεχνολογικών  και  οργανωτικών θεμάτων και απαιτεί  τη 

διασφάλιση κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων 

(Βάθη Σ., Γεωργιάδη Ε., 2013).    
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Αν και η ζωντανή μετάδοση αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό και επικοινωνιακό 

εργαλείο προώθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προάγοντας τη στενότερη 

επαφή των συμμετεχόντων με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το 

συγκείμενο εντός του οποίου αυτό νοηματοδοτείται, καθώς και την πληρέστερη 

κατανόηση και τη γενικευμένη εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων και 

δεξιοτήτων, η αδυναμία αμφίδρομης επικοινωνίας, ενεργούς συμμετοχής και 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων από απόσταση συνιστούν τα ουσιαστικότερα 

ποβλήματα της υπηρεσίας. Η διαμόρφωση αλληλεπιδραστικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, με κατάλληλη ενσωμάτωση αλληλεπιδραστικών μέσων, ικανών να 

διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία, είναι σε θέση να λειτουργήσει θετικά προς 

αυτήν την κατεύθυνση (Βάθη Σ., Γεωργιάδη Ε., 2013).  

. 
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3.3 Ο ρόλος των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων 

(drones) στην ανάπτυξη αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης 

Οι τεχνολογικές καινοτομίες διαχέονται σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα 

οποία επιδιώκουν να ευθυγραμμιστούν με αυτές και να προσαρμόσουν ανάλογα το 

περιεχόμενο και τις μεθόδους τους, προκειμένου να βρεθούν τρόποι εκμετάλλευσής 

τους. Ως παράδειγμα τεχνολογικού εργαλείου, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο της 

ρομποτικής και σταδιακά καθίσταται όλο και πιο δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, 

αποτελεί το μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα UAV (Unmaned Aerial Vehicle), μια 

τηλεχειριζόμενη ιπτάμενη συσκευή, ευρέως γνωστή ως drone, μια λέξη με πολλές 

διαφορετικές έννοιες, προερχόμενη από την αγγλική λέξη drān, drǣn, η οποία 

σημαίνει είτε "αρσενική μέλισσα" είτε το συνεχές, χαμηλής έντασης βουητό. (Fokides 

Ε., Papadakis D., Kourtis-Kazoullis V., 2017; Brown J., 2016; Brown L., 2017).  

Ένα drone είναι κατασκευασμένο από ελαφριάς σύνθεσης ανθεκτικά υλικά, 

διαθέτει μειωμένο βάρος, ευκινησία, ευελιξία και δυνατότητα πτήσης σε μεγάλο 

υψόμετρο και λειτουργεί είτε με αυτόνομη πτήση και πλοήγηση, είτε με χειρισμό από 

απόσταση μέσω τηλεχειριστηρίων, ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών. 

Χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσμα σχημάτων, μεγεθών και λειτουργιών και έχει τη 

δυνατότητα να εξοπλιστεί με πληθώρα εξοπλισμών, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται φωτογραφικές μηχανές, κάμερες στο εμπρόθιο και στο κάτω μέρος 

του, συστήματα εντοπισμού θέσης και πλοήγησης GPS (Global Positioning Systems),  

καθώς και διαφόρων τύπων αισθητήρες . Παρά τις όποιες παραλλαγές ως προς τον 

τρόπο κατασκευής των drones, επιμέρους τμήματά τους συνιστούν οι κινητήρες, το 

στεγανό αδιάβροχο πλαίσιό τους, ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα πολλαπλών 

ελίκων, συνήθως 4, περιστρεφόμενων γύρω από κατακόρυφο άξονα, το οποίο 

προσφέρει αυτονομία και συνεχή λειτουργία σε ενδεχόμενη βλάβη κινητήρα, ένας 

κεντρικός επεξεργαστής, η εσωτερική μνήμη, το σύστημα πομπού και δέκτη και η 

χρήση κατάλληλου διαύλου επικοινωνίας μέσω ραδιοκυμάτων, οι ελεγκτές πτήσης 

και κίνησης, υπεύθυνοι για την απογείωση, τις δυνατότητες πλοήγησης και την 

προσγείωση, ένα λογισμικό λειτουργίας, καθώς και μπαταρίες ή άλλη πηγή ενέργειας 

(Krajník T., Vonásek V., Fišer D., Faigl J., 2011; Brown J., 2016; Brown L., 2017; 

Young J., 2017; Fokides Ε., Papadakis D., Kourtis-Kazoullis V., 2017).  
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Τα drones χαρακτηρίζονται από αξιόλογες δυνατότητες πτήσης με σημαντική 

σταθερότητα, ικανότητα αιώρησης, ευχέρεια εκτέλεσης απογείωσης, προσγείωσης 

και σύνθετων ελιγμών, δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων και συστήματα 

ασφάλειας και απενεργοποίησης κινητήρων σε περίπτωση επαφής με εμπόδιο, με 

απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας τη διάθεση επαρκούς δομημένου ή αδόμητου 

χώρου ανεμπόδιστης πτήσης και την εξασφάλιση επαρκούς εμβέλειας τηλεχειρισμού. 

Ο χειριστής είναι σε θέση να ρυθμίσει απευθείας τις γωνίες περιστροφής η και θ ως 

προς τους δύο οριζόντιους άξονες x και y αντίστοιχα (roll & pitch), τη γωνία 

περιστροφής φ ως προς τον κατακόρυφο άξονα z (yaw), καθώς και την κατακόρυφη 

ταχύτητα, με το σύστημα ελέγχου να ρυθμίζει κατάλληλα την ταχύτητα των 

κινητήρων του drone προκειμένου αυτό να σταθεροποιείται στην επιθυμητή στάση 

(Krajník T., Vonásek V., Fišer D., Faigl J., 2011; Brown J., 2016; Brown L., 2017; 

Young J., 2017; Fokides Ε., Papadakis D., Kourtis-Kazoullis V., 2017).  

Εικόνες 2α, β, γ & δ. Το drone, το σύστημα πλοήγησής του και η αξιοποίηση της 

κάμερας κατά την απογείωση/προσγείωση και τη λήψη φωτογραφιών                                      

(Krajník T., Vonásek V., Fišer D., Faigl J., 2011) 
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Εικόνες 3α & β. Η χρήση των drones για στρατιωτικούς σκοπούς                                           

(Howell E., 2015; Brown L., 2017) 

Η έννοια του drone ως τεχνολογικών εργαλείων δεν είναι καινούργια, δεδομένου 

ότι και στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις έχει αξιοποιηθεί η εν λόγω τεχνολογία, 

κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια οι εν λόγω συσκευές εισήλθαν στη μαζική παραγωγή και η χρήση 

τους διαδόθηκε στο ευρύ κοινό, ενώ η αξιοποίησή τους εξαπλώνεται ταχύτατα σε 

διάφορους τομείς της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας, οι κυριότεροι εκ των 

οποίων είναι (Brown J., 2016; Young J., 2017; Παπαδάκης Δ., Φωκίδης Ε., Κούρτη-

Καζούλλη Β., Δάρρα Μ., 2017; Krajník T., Vonásek V., Fišer D., Faigl J., 2011): 

 Λήψη αεροφωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων 

 Τοπογραφία και χαρτογράφηση (GIS – Geographic Information System) 

 Επιθεώρηση υποδομών και παρακολούθηση συμβάντων 

 Ασφάλεια, διάσωση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  

 Αεροπορία, ναυτιλία, στρατιωτικές και διαστημικές υπηρεσίες  

 Μετεωρολογία 

 Έρευνα, επιστήμη και εκπαίδευση 

 Εφαρμογές στους τομείς της Μηχανικής και των Κατασκευών 

 Αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, ιδρύματα και επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 

 Μη επανδρωμένη μεταφορά αγαθών 

 Γεωργία, βιομηχανία, εξορύξεις και εκμεταλλεύσεις 

 Τομείς ακίνητης περιουσίας και ασφαλειών 

 Εμπορικές χρήσεις, marketing και ιδιωτικές επιχειρήσεις  

 Κινηματογράφος, ψυχαγωγία και αθλητισμός 
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Τα drone δύνανται να ταξινομηθούν βάσει μεγέθους και συγκεκριμένα 

διακρίνονται σε (Howell E., 2015; Brown J., 2016):   

 Nano drones, με μέγεθος εντόμων και Mini drones, με διάσταση μήκους 

μέχρι 50εκατοστά, τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρή εμβέλεια, από 1 

ως 3 χιλιόμετρα, και διάρκεια αυτονομίας πτήσης από 10 ως 20 λεπτά. 

 Small-sized drones, με εύρος από 50 εκατοστά μέχρι 2 μέτρα, εμβέλεια της 

τάξης των 5χιλιομέτρων και διάρκεια πτήσης από 20 ως 40 λεπτά. 

 Medium-sized drones, με άνοιγμα φτερών από 5 ως 10 μέτρα, εμβέλεια της 

τάξης των 50 χιλιομέτρων, διάρκεια αυτονομίας πτήσης μέχρι 6 ώρες και 

δυνατότητα μεταφοράς αγαθών βάρους μέχρι 200 κιλών 

 Big drones, με άνοιγμα φτερών μεγαλύτερο των 10 μέτρων, εμβέλειας 

ανώτερης των 50 χιλιομέτρων και διάρκεια αυτονομίας πτήσης ανώτερης 

των 36 ωρών 

 

 

Εικόνες 4α, β, γ & δ.  Ταξινόμηση των drones ανάλογα με το μέγεθός τους             

(Brown J., 2016) 
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Δεδομένου ότι τα drones αποτελούν ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο, 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επιστημονική μελέτη των δυνατοτήτων τους σε 

διάφορες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ειδικότερα η μελέτη της 

συμβολής τους στην εκπαίδευση και της αξιοποίησής τους στο δημοτικό σχολείο, με 

γνώμονα την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την κατάκτηση 

συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων και τη δημιουργία θετικών κινήτρων στους 

εκπαιδευόμενους ως προς τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ένταξη των drones στην 

εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, με τη σχετική 

έρευνα να εστιάζει κυρίως σε θεωρητικές προσεγγίσεις, παρά σε επιστημονική 

τεκμηρίωση βάσει ερευνητικών δεδομένων (Παπαδάκης Δ., Φωκίδης Ε., Κούρτη-

Καζούλλη Β., Δάρρα Μ., 2017). 

Λαμβάνοντας υπόψη έρευνες, επιστημονικά άρθρα και διαδικτυακές τοποθετήσεις, 

η αξιοποίηση των drones στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρεται σε τρεις κύριους 

άξονες (Παπαδάκης Δ., Φωκίδης Ε., Κούρτη-Καζούλλη Β., Δάρρα Μ., 2017): 

 Στη μάθηση σχετικά με γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών, μέσω 

της κατασκευής ενός drone 

 Στη μάθηση σχετικά με γνωστικά αντικείμενα θετικών επιστημών και 

καλλιτεχνικών θεματικών πεδίων μέσω χειρισμού ενός drone 

 Στη διερεύνηση θεωρητικών θεμάτων που σχετίζονται με τα drones, μεταξύ 

των οποίων η νομοθεσία, η ηθική, η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια 

ενώ αφορά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, 

Λύκειο και Ανώτατη Εκπαίδευση) και αξιοποιείται στο πλαίσιο (Παπαδάκης Δ., 

Φωκίδης Ε., Κούρτη-Καζούλλη Β., Δάρρα Μ., 2017): 

 Απόκτησης κινητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων προσανατολισμού.  

 Ανάπτυξης δεξιοτήτων συλλογής δεδομένων και διατύπωσης 

παρατηρήσεων 

 Διάκρισης μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος και εξαγωγής συμπερασμάτων 

 Εξατομίκευσης μάθησης, εξασφάλισης αυτενέργειας σε εκπαιδευόμενους, 

δημιουργίας κινήτρων μάθησης και ενθάρρυνσης συμμετοχής  

 Διδασκαλίας της Ρομποτικής, των Κοινωνικών Επιστημών, της 

Νομοθεσίας και της Ηθικής 
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 Προσέγγισης εννοιών ρομποτικής, μαθηματικών, ηλεκτρισμού, χημείας και 

προγραμματισμού, και εμβάθυνσης σε ηθικά θέματα τεχνολογίας, 

καλλιτεχνικών και λοιπών θεμάτων, στο πλαίσιο κατασκευής των drones 

 Διδασκαλίας εννοιών όπως η ταχύτητα και η αλληλεπίδραση δυνάμεων, 

υπολογισμού φυσικών μεγεθών και κατανόησης του μακρόκοσμου και του 

μικρόκοσμου, στη Φυσική 

 Υλοποίησης projects στη μηχανική, στα μαθηματικά και στις θετικές 

επιστήμες γενικότερα 

 Διδασκαλίας της μορφολογίας εδάφους στη Γεωγραφία  

 Μετατροπών και υπολογισμών με κλίμακες, υπολογισμού δυνάμεων του 

10, διενέργειας πολλαπλασιασμών, διαιρέσεων και μετατροπών 

μετρούμενων μεγεθών και διδασκαλίας τριγωνομετρίας στα Μαθηματικά 

 Καθορισμού απόστασης βάσει φωτογραφιών και χάρτη, υπολογισμού 

διαστάσεων και εκτίμησης της ώρας λήψης των φωτογραφιών.  

 Υλοποίησης προγραμμάτων προσέγγισης θεμάτων ασφάλειας και 

νομοθεσίας, χειρισμού, ενεργού μάθησης και έρευνας (SOAR – Safety, 

Operation, Active learning, Research) 

 Εκμάθησης της τέχνης της φωτογραφίας και των λήψεων βίντεο 

Η ένταξη των drones στη διδασκαλία εναρμονίζεται με τις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές απόψεις, εστιάζοντας στη βιωματική μάθηση και στην ενεργό 

συμμετοχή, σε εναρμόνιση με τις επιταγές του κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με τις 

οποίες οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν τη γνώση βάσει των υπαρχουσών γνώσεών 

τους και των συνδέσεων που δημιουργούν μεταξύ προγενέστερων και νέων 

πληροφοριών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία του Cummins, εξασφαλίζεται 

ενίσχυση του περιβάλλοντος μάθησης με τεχνολογικής φύσης βοηθήματα, ικανά να 

διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στο πλαίσιο πραγματοποίησης απαιτητικών 

δραστηριοτήτων, ενώ δημιουργούνται προϋποθέσεις παιγνιώδους μάθησης, με 

γνώμονα την επίτευξη βελτιωμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τέλος, συγκριτικό 

πλεονέκτημα της αξιοποίησης των drones αποτελεί ο εφοδιασμός τους με κάμερες 

και η ελευθερία μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, δημιουργώντας ένα 

μοναδικό αποτέλεσμα φωτογραφικών λήψεων και βιντεοσκοπήσεων (Παπαδάκης Δ., 

Φωκίδης Ε., Κούρτη-Καζούλλη Β., Δάρρα Μ., 2017). 
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Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, καθίσταται σαφές ότι η ενσωμάτωση των drones 

στην εκπαιδευτική πρακτική είναι σημαντική δεδομένου ότι (Fokides Ε., Papadakis 

D., Kourtis-Kazoullis V., 2017): 

 Η επίδρασή των drones στη μάθηση μεγιστοποιείται όταν η χρήση τους 

αιτιολογείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας και συνδυάζεται με άρτια 

οργανωμένες δραστηριότητες 

 Η εξ’ επαφής εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αρκεί να λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας και να εξασφαλίζεται εξοικείωση με τα drones.  

 Στο πλαίσιο της διδασκαλίας καλλιεργείται η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων. 

 Η διασκέδαση και η απόλαυση είναι έμφυτα χαρακτηριστικά της χρήσης των 

drones και ως εκ τούτου η μάθηση με βάση παιγνιώδεις δραστηριότητες 

συνιστά ικανοποιητικό θεωρητικό πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 

λόγω χαρακτηριστικά δεν θα αποτελέσουν πηγή απόσπασης της προσοχής, 

λειτουργώντας εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου, ωθώντας με τον τρόπο αυτό τη 

τη διδακτική παρέμβαση στη ζώνη υπέρμετρης συγκειμενοποίησης του 

φάσματος του Σχήματος 1 

Παρ’ όλ’ αυτά και προκειμένου να σχηματιστεί μια σαφής εκτίμηση της χρήσης 

των drones στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

διφορούμενα μαθησιακά αποτελέσματα, το κόστος χρήσης, ο απαιτούμενος χρόνος 

και η προσπάθεια οργάνωσης της πειραματικής διδασκαλίας. Δεδομένου ότι η 

τεχνολογία είναι συμβατή με τη νοοτροπία και τις δεξιότητες των μαθητών, η 

πραγματική πρόλκληση έγκειται στο να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης του δεσμού των 

εκπαιδευόμενων με την τεχνολογία προς όφελός τους (Fokides Ε., Papadakis D., 

Kourtis-Kazoullis V., 2017).  
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ΜΕΡΟΣ 2
ο 
  

4 Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων με γνώμονα την 

αξιοποίηση του συγκειμένου 

4.1 Θέμα διδασκαλίας 

Θέμα της διδακτικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιούνται 

τεχνολογικά μέσα όπως ηλεκτρονικές εφαρμογές χαρτογράφησης, η ζωντανή 

αναπαραγωγή βίντεο και η χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων - drone, 

αποτελεί «Ο τρισδιάστατος χώρος και η αναπαράστασή του με τη χρήση της 

τεχνολογίας» και εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών του Δημοτικού 

και αφορά στους άξονες γνωστικού περιεχομένου και στις θεματικές ενότητες της 

Γεωμετρίας και των Μετρήσεων, βάσει του ισχύοντος ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ. 

4.2. Στόχοι διδασκαλίας & διαθεματικότητα 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης διδασκαλίας στο πλαίσιο του γνωστικού 

πεδίου των μαθηματικών είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του τρισδιάστατου χώρου και της 

αναπαράστασής του, με χρήση τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών Πληροφορικής, 

Τεχνολογίας και Ρομποτικής, και ειδικότερα αξιοποιώντας την ηλεκτρονική 

εφαρμογή χαρτογράφησης Google Maps, την ασύγχρονη προβολή βίντεο και τη 

ζωντανή αναμετάδοση βίντεο μέσω μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) 

Στο πλαίσιο της εν λόγω διδασκαλίας επιδιώκεται η επίτευξη επιμέρους 

εκπαιδευτικών στόχων εστιασμένων στις προβλέψεις του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (ΑΠΣ), όσον αφορά πρωτίστως στο γνωστικό  αντικείμενο των 

Μαθηματικών και δευτερευόντως σε αυτά της Γεωγραφίας και της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών 

και της Γλώσσας, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό τη διαθεματική προσέγγιση σε 

συνδυασμό με την επίτευξη στόχων σε κοινωνικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.  

Πιο συγκεκριμένα: 
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Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003) 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να εξοικειωθούν με βασικές γεωμετρικές έννοιες, όπως σημεία, ευθύγραμμα 

τμήματα, ευθείες, γωνίες, επίπεδα 

 Να γνωρίσουν τις έννοιες της καθετοτητας, παραλληλίας και συμμετρίας, να 

αναγνωρίζουν και να κατασκευάζουν παράλληλες, κάθετες, τεμνόμενες ευθείες 

 Να προσεγγίσουν την έννοια του προσανατολισμού στον χώρο με βάση τα 4 

σημεία του ορίζοντα, αξιολογώντας τη σημασία του στην καθημερινή ζωή  

 Να εφαρμόζουν κλίμακες, λόγους και αναλογίες και να διενεργούν μεγεθύνσεις 

και σμικρύνσεις 

 Να αναγνωρίζουν σχήματα σε ένα σύνθετο περιβάλλον και να χαράζουν 

γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων 

 Να εφαρμόζουν διαδικασίες μέτρησης, σύγκρισης και εκτίμησης μεγεθών 

μήκους/περιμέτρου και επιφάνειας με συμβατικές ή αυθαίρετες μονάδες 

μέτρησης, χρησιμοποιώντας συνήθη εργαλεία μέτρησης 

 Να εξασκούνται στην ονομασία, περιγραφή, αναγνώριση, διάκριση, σχεδίαση, 

αναπαραγωγή, και ταξινόμηση σχημάτων, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους 

Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος / Γεωγραφία (ΔΕΠΠΣ Μελέτης 

Περιβάλλοντος, 2003; ΔΕΠΠΣ Γεωγραφίας, 2003) 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να εξοικειωθούν με συμβολικές ή εικονικές αναπαραστάσεις χώρων, 

χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους γεωγραφικούς όρους και κατάλληλο λεξιλόγιο 

 Να διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες χαρτών, τα κύρια χαρακτηριστικά τους 

και τους συμβολισμούς τους, το είδος και την ποικιλία των πληροφοριών που 

παρέχει η κάθε μια εξ αυτών. 

 Να αναγνωρίσουν τους χάρτες ως «εργαλεία» μελέτης χώρου και συμβολικής 

απεικόνισης της χωρικής και χρονικής διάστασης φαινομένων και διαδικασιών  

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση χαρτών, να εντοπίζουν βασικά γεωγραφικά 

δεδομένα (Διάσταση, χώρος, χρόνος, μεταβολή) και να ορίζουν σχετικές θέσεις 

με βάση στοιχεία του χώρου 
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Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική/Τεχνολογία (ΔΕΠΠΣ Τεχνολογίας, 2003) 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να διασυνδέσουν την έννοια της τεχνολογίας με τον σύγχρονο τρόπο ζωής 

και να εξοικειωθούν με τεχνολογικά μέσα και εφαρμογές 

 Να αναπαριστούν εφαρμογές και κατασκευές της καθημερινής ζωής μέσω 

κατάλληλων μοντέλων, με τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών 

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσικές Επιστήμες (ΔΕΠΠΣ Φυσικών Επιστημών, 2003) 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης 

και την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση και αξιοποίηση 

πληροφοριών, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ικανότητα γενίκευσης)  

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα (ΔΕΠΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό, 

2003) 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με όρους σχετικούς με τα 

Μαθηματικά (κλίμακα, λόγος/αναλογία, σχήμα), την Τεχνολογία και την 

Πληροφορική (ζωντανή αναπαραγωγή βίντεο, εφαρμογές χαρτογράφησης, μη 

επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα), το Περιβάλλον και τη Γεωγραφία (ανάγλυφο, 

γεωμορφολογία) και τις Φυσικές Επιστήμες (ιδιότητες υλικών, χώρος, χρόνος)  

Κοινωνικές δεξιότητες 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με μορφές εταιρικής και ομαδικής 

εργασίας, να συνεργάζονται αρμονικά και να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν 

ευχερώς και να ανταλλάσσουν απόψεις με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού έργου 

Ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες 

Στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές να: 

 Να αναγνωρίζουν την Πληροφορική, την Τεχνολογία και τη Ρομποτική ως 

τρόπους έκφρασης σκέψεων, ιδεών, προτιμήσεων, απόψεων και 

συναισθημάτων 

 Να καλλιεργήσουν φαντασία και δημιουργικότητα και να τις διοχετεύσουν σε 

πρωτότυπες δραστηριότητες, σε συνθήκες δημιουργικού παιχνιδιού 
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4.3. Ανάλυση παραμέτρων διδακτικής παρέμβασης 

4.3.1. Γενικές παράμετροι 
 

 Στοιχεία περιεχομένου: 

 Θέμα: «Ο τρισδιάστατος χώρος και η αναπαράστασή του με τη χρήση της 

τεχνολογίας» 

 Νόημα: Αναπαράσταση πραγματικών αντικειμένων και καταστάσεων με 

χρήση της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Ρομποτικής 

 Αφόρμηση: Είδη απεικόνισης του τρισδιάστατου χώρου (Χάρτες, σχέδια, 

εικόνες, βίντεο) 

 Εκτίμηση του σχολικού προγράμματος: 

 Εφαρμοζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα: Η εφαρμογή των επιταγών των 

σχετικών εγκυκλίων, ΦΕΚ, ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ κρίνεται σε γενικές γραμμές 

εφικτή 

 Πρόγραμμα πλαίσιο: Οι δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων, όπως αυτή 

που προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ωριαίας διδασκαλίας, 

κρίνεται γενικά εφικτή 

 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις:  

 Τεχνολογία/Πληροφορική/Ρομποτική και Μαθηματικά 

 Τεχνολογία/Πληροφορική/Ρομποτική και Περιβάλλον 

 Τεχνολογία/Πληροφορική/Ρομποτική και Γεωγραφία 

 Τεχνολογία/Πληροφορική/Ρομποτική και Φυσικές Επιστήμες 

 Τεχνολογία/Πληροφορική/Ρομποτική και Γλώσσα 

 Τεχνολογία/Πληροφορική/Ρομποτική και Κοινωνία 
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 Εκτίμηση χώρων: 

 Το γεωγραφικό του περιβάλλον της σχολικής μονάδας 

 Ο χώρος του σχολείου  

 Ο χώρος και αίθουσα διδασκαλίας  

 Η ύπαρξη εργαστηριακών υποδομών ως χώρων διεξαγωγής 

δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης  

 Υλικοτεχνικά στοιχεία: 

 Υλικά εμπορίου που θα χρησιμοποιηθούν: 

  α) Χάρτες 

  β) Φύλλα εργασίας  

  γ) Χάρακες 

  δ) Γραφική ύλη 

 Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν: 

  α) Πίνακας 

  β) Υπολογιστής 

  γ) Προβολέας 

  δ) Tablet 

  ε) Διαδικτυακή σύνδεση 

στ) Βίντεο 

  ζ) Λογισμικό χαρτογράφησης (Google Maps) 

 Τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν: 

  Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
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 Εκτίμηση λοιπών υποκειμενικών παραγόντων: 

 Μαθητής: Λαμβάνεται υπόψη η φυσική κατάσταση και η ψυχική διάθεση των 

μαθητών, ώστε να επιλεγεί ένα θέμα συμβατό με την ανάγκη τους για 

δημιουργικές παιγνιώσεις δραστηριότητες, με διαθεματικές προεκτάσεις και 

με γνώμονα την πρόκληση ενδιαφέροντος, προθυμίας και ροπής των μαθητών 

για μάθηση, με στόχο την ανάδειξη του επιπέδου μάθησης, με τη μορφή 

γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων. Η μέθοδος διδασκαλίας 

εστιάζει στο μαθητοκεντρικό και ομαδο-συνεργατικό μοντέλο και με ρυθμό 

μάθησης συμβατό με το σύνολο των μαθητών, κατόπιν της προκαταρτικής 

αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη πιθανή παρουσία μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες. 

 Διδάσκοντα: Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο ψυχοσωματικών 

δεδομένων είναι η προσπάθεια εξασφάλισης θετικής ψυχικής διάθεσης και 

στάσης του σώματος που να ευνοεί την ελεύθερη και φιλική επικοινωνία και 

συνεργασία. Σε γνωστικό επίπεδο καταβάλλεται προσπάθεια προετοιμασίας 

και επαφής με τα επιμέρους αντικείμενα της διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις 

ατομικές κλίσεις και δεξιότητες. Σε παιδαγωγικό επίπεδο επιλέγονται μέθοδοι 

που αποστασιοποιούνται από τη δασκαλοκεντρική μέθοδο μεταφοράς της 

γνώσης, που δεν συνάδει με το αντικείμενο της Πληροφορικής, της 

Τεχνολογίας και της Ρομποτικής, και καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης 

του μαθητοκεντρικού και ομαδο-συνεργατικού στυλ διδασκαλίας, 

υποκινώντας τους μαθητές να εξωτερικεύσουν τη δημιουργική τους φύση, 

μέσα από την ατομική, ελεύθερη έκφραση.  

4.3.2. Ειδικές παράμετροι 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

 Τεχνικές: Η εξοικείωση με τεχνολογικά μέσα/ υλικά κρίνεται προαιρετική 

 Δημιουργικές: Οι προϋπάρχουσες γνώσεις μαθητών σε επίπεδο εμπειριών 

 Γνωστικές: Απαιτείται η εξοικείωση με βασικές έννοιες και όρους των 

Μαθηματικών, της Τεχνολογίας/Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, 

της Γεωγραφίας/Περιβάλλοντος. 
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 Δομή χώρου της τάξης: Περιμετρικά διατεταγμένες θέσεις εργασίας των μαθητών  

 Μέθοδος διδασκαλίας: Η ομαδοκεντρική διδασκαλία περιλαμβάνει τη δημιουργία 

3 ομάδων εργασίας, με σύνθεση των ατομικών ενεργειών των μαθητών σε 

επίπεδο ομάδας, μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων. 

 Πορεία διδασκαλίας: Το βοηθητικό σχεδιάγραμμα ως προς την πορεία της 

διδασκαλίας καταρτίζεται, χωρίς να απαιτείται γραπτή του έκφανση Αναλώσιμα 

εμπορίου: Γραφική ύλη  

 Εργαλεία: Μη επανδρωμένο τηλεχειριζόμενο ιπτάμενο όχημα (drone) 

 Εποπτικά γενικά μέσα: Πίνακας, προσωπικός υπολογιστής, φορητός προβολέας, 

βίντεο, λογισμικό χαρτογράφησης (Google Maps) 

 Εκτίμηση δυνατοτήτων των μαθητών: 

 Χρηστικές δυνατότητες: Δεν απαιτούνται υπερβολικές χρηστικές 

δυνατότητες από τους μαθητές, με μόνη εξαίρεση την ανάγκη εξοικείωσης 

με το λογισμικό χαρτογράφησης Google Maps και τις ιδιαιτερότητες 

χρήσης των μη επανδρωμένων τηλεχειριζόμενων ιπτάμενων οχημάτων 

(drones)  

 Γνωστικές δυνατότητες: Απαιτείται περιορισμένος βαθμός γνώσεων σε 

επίπεδο εννοιών και ορολογίας σχετικών με το περιεχόμενι του μαθήματος 

 Δυνατότητες ρυθμού: Απαιτούνται συγκεκριμένα αντικείμενα 

(Προσέγγιση σχετικών / ορολογίας, εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά μέσα 

και υλικά, υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αποτίμηση των 

παρεμβάσεων) σε επαρκή εκπαιδευτικό χρόνο 3 διδακτικών ωρών 

 Πιθανές δυσκολίες και προβλήματα: 

 Απουσία εξοικείωσης με τη ρομποτική/πληροφορική/τεχνολογία και τα 

drones 

 Μαθησιακά προβλήματα και ειδικές ανάγκες 

 Τεχνικές εξωγενείς δυσκολίες 
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 Επικινδυνότητα μαθήματος: 

 Βαθμός κινδύνων από τη χρήση ή τοξικότητα υλικών και μέσων: Χαμηλή 

 Βαθμός κινδύνων από την αδεξιότητα ή την ηλικία των μαθητών: Χαμηλή. 

 Αυτοεκτίμηση δυνατοτήτων του διδάσκοντα: 

 Τεχνολογικές δυνατότητες: Το αντικείμενο της διδασκαλίας κρίνεται 

προσιτό σε επίπεδο τεχνολογικών δυνατοτήτων  

 Θεωρητικές δυνατότητες: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες 

γνώσεις στο θεωρητικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου θέματος 

 Παιδαγωγικές δυνατότητες: Επαρκής κρίνεται η γνώση παιδαγωγικών 

μεθόδων διδασκαλίας. 

 

4.4 Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διδακτικής παρέμβασης και ειδικότερα κατά την εξ κάθε 

επιμέρους φάσης, πέρα από τα έντυπα συμβατικά εποπτικά μέσα (χάρτες, σχέδια, 

εικόνες), αξιοποιούνται εκ περιτροπής τρία διακριτά τεχνολογικά μέσα 

αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου και συγκεκριμένα: 

 Ηλεκτρονική εφαρμογή χαρτογράφησης Google Maps (Τ1), εστιάζοντας σε 

περιοχές φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

 Ασύγχρονη αναπαραγωγή βίντεο με θέμα την αποτύπωση του τρισδιάστατου 

χώρου, σε επίπεδο φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω drone (Τ2) 

 Ζωντανή αναπαραγωγή βίντεο με θέμα την αποτύπωση του τρισδιάστατου 

χώρου, σε επίπεδο φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω drone (Τ3) 

 Η εν λόγω διδακτική παρέμβαση συνδέεται με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ /Α.Π.Σ. και 

αντανακλά γνωστικούς στόχους και αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Έννοιες Μαθηματικών, Τεχνολογίας & 

Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών, Γεωγραφίας & Μελέτης Περιβάλλοντος, 

Γλώσσας, Κοινωνικών συμπεριφορών). Απαρτίζεται από τις ακόλουθες φάσεις: 
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 Προετοιμασία παρέμβασης: Επιλογή δραστηριοτήτων με βάση τους στόχους 

της διδακτικής παρέμβασης, εξοικείωση με τον χειρισμό του drone, επίσκεψη 

πεδίου στο πλαίσιο προετοιμασίας βίντεο υποστηρικτικών της διδασκαλίας 

και βιντεοσκόπηση με χρήση drone  

 Προκαταρτική φάση (Pre-test): Υλοποίηση αξιολόγησης του γνωστικού 

επιπέδου των μαθητών σχετικά με έννοιες, όρους και διαδικασίες που θα 

αξιοποιηθούν στην εν λόγω διδακτική παρέμβαση, η οποία θα αξιοποιηθεί 

προκειμένου να σχηματιστούν 3 ισοδύναμες ομάδες 7 μαθητών (Ο1, Ο2, Ο3) 

(Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια) 

 1
η
 Φάση – Φ1 (1 διδακτική ώρα – 45’):  

 Εισαγωγή – Παρακίνηση: Προσέγγιση της έννοιας της αναπαράστασης του 

τρισδιάστατου χώρου 

 Προσέγγιση της έννοιας της αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου 

αξιοποιώντας ως αφόρμηση μια χαρακτηριστική φωτογραφία ενός τόπου 

(Παρίσι) και την αντίστοιχη ζωγραφική απεικόνισή του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 5α, β & γ.  Αναπαράσταση του πύργου του Eiffel στο Παρίσι                        

(iposter.gr, 2018; Pinterest, 2018) 
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 Γενίκευση της έννοιας της αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου, με 

αναφορά στα διακριτά της είδη (χάρτες, σχέδια, εικόνες, βίντεο) 

αξιοποιώντας το αντίστοιχο εποπτικό υλικό στην τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 6α, β & γ.  Αναπαράσταση της περιοχής της Φλώρινας, μέσω χάρτη, 

πολεοδομικού σχεδίου και αεροφωτογραφίας 

(Δήμος Φλώρινας, 2018; AVMap, 2018; Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018)  
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 Εστίαση στην έννοια των χαρτών, στα χαρακτηριστικά τους (τίτλος, 

υπόμνημα, προσανατολισμός, κλίμακα), στα διακριτά τους είδη 

(γεωφυσικός, πολιτικός), και στις πληροφορίες που προσφέρουν 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 7α  & β.  Είδη χαρτών (Φωτόδεντρο, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Ο χάρτης και τα χαρακτηριστικά του στοιχεία                                                                        

(Blog Ε' Τάξης 2ου Δημοτικού Αχαρνών, 2015) 
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 Αναφορά στα τεχνολογικά μέσα που καθιστούν εφικτή την αναπαράσταση 

του τρισδιάστατου χώρου (λογισμικό, κάμερα, drone) και εξοικείωση με 

τη χρήση τους 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. To drone ως μέσο αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου                     

( Drone View, 2016) 

 Κυρίως μέρος διδασκαλίας: Υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τους 

χάρτες και τις πληροφορίες που αυτοί παρέχουν, αξιοποιώντας τις έννοιες  της 

κλίμακας, του λόγου και της αναλογίας, στο πλαίσιο διενέργειας χαράξεων, 

μετρήσεων, μεγεθύνσεων, σμικρύνσεων και αναγωγών, χρησιμοποιώντας τα 

ανωτέρω τεχνολογικά εργαλεία Τ1, Τ2, Τ3 

 Δραστηριότητα 1.α: Εκτίμηση μεγέθους μήκους, εύρεση κλίμακας και 

διενέργεια μετρήσεων βάσει αυτής. 

Εκφώνηση: Τρεις φίλοι, ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Γιάννης, διαφωνούν 

σχετικά με το ποιός είναι ο καλύτερος στην ποδηλασία. Αποφασίζουν λοιπόν 

να λύσουν τις διαφορές τους σε έναν αγώνα, ξεκινώντας από την αφετηρία 

(Σημείο Α) και καταλήγωντας ομοίως σε μια κοινή θέση (Σημείο Β). Αν 

υποθέσουμε ότι και οι τρεις κινούνται με την ίδια ταχύτητα, ποιός θα φτάσει 

γρηγορότερα στον τερματισμό;  

Α. Η απόσταση των σημείων Α και Β σε ευθεία είναι 900 μέτρα 

Β. Η διαδρομή που διάλεξε ο καθένας φαίνεται στον παρακάτω χάρτη: 
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Αεροφωτογραφία 1. Η περιοχή υλοποίησης της 1
ης

  δραστηριοτήτας                    

(Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018) 

Πορεία δραστηριότητας: 

1. Εκτίμηση μεγεθών μήκους: Διατύπωση αρχικών εκτιμήσεων 

αναφορικά με τη συντομότερη διαδρομή 

2. Μέτρηση μεγεθών μήκους: Μέτρηση της απόστασης (ΑΒ)αναπ. σε 

επίπεδο αναπαράστασης, προκειμένου να αξιοποιηθεί στην 

εξακρίβωση της κλίμακας 

3. Χρήση της αναλογίας στην εύρεση της κλίμακας αναπαράστασης: 

Αξιοποίηση της δεδομένης πραγματικής απόστασης 

(ΑΒ)πραγμ.=900μέτρα στον υπολογισμό κλίμακας μέσω αναλογιών 

(ΑΒ)αναπ./(ΑΒ)πραγμ.= 1/Χ1, όπου Χ1ΕΝ* η κλίμακα αναπαράστασης  

4. Υπολογισμός μηκών βάσει κλίμακας: Μετρήσεις μηκών σε επίπεδο 

αναπαράστασης και εύρεση του πραγματικού μήκους μέσω της 

ανωτέρω κλίμακας 

5. Αξιοποίηση της ταχύτητας ως φυσικού μεγέθους εξαρτώμενου από 

τα φυσικά μεγέθη της απόστασης και του χρόνου: Με δεδομένη την 

κοινή ταχύτητα υ, αναζητείται η βραχύτερη σε απόσταση διαδρομή  

από τις τρεις διαθέσιμες, δεδομένης της κοινής ταχύτητας των 

ποδηλατών, βάσει του τύπου: 

υ=S/t, δηλαδή t=S/u 

Α 

Β 
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 Δραστηριότητα 1.β: Εύρεση κλίμακας και διενέργεια μετρήσεων βάσει 

αυτής, χρήση κλασματικών μονάδων και αξιοποίηση του 

προσανατολισμού. 

Εκφώνηση: Ο Βαγγέλης, ψάχνοντας να βρει στο υπόγειο του σπιτιού του τα 

παλιά του παιχνίδια, βρήκε τυχαία έναν χάρτη μαζί με ένα περίεργο 

σημείωμα: «Από το νοτιοανατολικό άκρο του γηπέδου προχώρησε ευθεία 

200 μέτρα με την πλάτη στη Δύση και ύστερα στρίψε 90
ο
 αριστερά. 

Προχώρα ευθεία κατά το 1/2 της προηγούμενης απόστασης. Στρίψε στην 

Ανατολή και προχώρα το 1/3 της μέχρι τώρα διαδρομής σου. Στρίψε ξανά 

90
ο
 δεξιά και συνέχισε ευθεία άλλα 200 μέτρα. Σκάψε και θα βρεις ....». 

Είναι άραγε αυτό που νομίζει ο Βαγγέλης; 

Α. Αν το μήκος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου είναι 110 μέτρα, βρείτε 

το σημείο Χ που υποδεικνύει ο χάρτης και το συνολικό μήκος διαδρομής 

Β. Προς ποιό σημείο του ορίζοντα θα είναι στραμμένος ο Βαγγέλης 

φτάνοντας στο Χ; 

 

 

 

 

 

 

 

Αεροφωτογραφία 2. Η περιοχή υλοποίησης της 2
ης

  δραστηριοτήτας                  

(Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018) 

 

 

 

Α 

Χ 

Β 

Γ Δ 
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Πορεία δραστηριότητας:  

1. Εύρεση θέσεων στον χάρτη βάσει πληροφοριών: Εντοπισμός του 

νοτιοανατολικού άκρου του οικοπέδου του γηπέδου (Σημείο Α) 

2. Μέτρηση μεγεθών μήκους: Μέτρηση της διάστασης μήκους του 

γηπέδου Dαναπ. σε επίπεδο αναπαράστασης, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί στην εξακρίβωση της κλίμακας 

3. Χρήση της αναλογίας στην εύρεση της κλίμακας αναπαράστασης: 

Αξιοποίηση της πραγματικής διάστασης μήκους του γηπέδου 

Dπραγμ.=110 μέτρα στον υπολογισμό της κλίμακας μέσω αναλογιών 

Dαναπ. / 110 = 1/Χ2, όπου Χ2ΕΝ* η κλίμακα αναπαράστασης 

4. Καθορισμός μηκών βάσει πράξεων μεταξύ κλασμάτων: 

Υπολογισμός του μήκους των επιμέρους τμημάτων της διαδρομής: 

(ΑΒ)=200 μέτρα 

(ΒΓ)=1/2*200=100μέτρα 

(ΓΔ)=1/3[(ΑΒ)+(ΒΓ)]=1/3*300=100μέτρα 

(ΔΧ)=200μέτρα 

Σύνολο διαδρομής=600μέτρα 

5. Πλοήγηση στον χώρο με αξιοποίηση των σημείων του ορίζοντα: 

Προσανατολισμός με βάση τα σημεία του ορίζοντα (Ανατολή, 

Δύση) και αναγνώριση του νότιου προσανατολισμού  

6. Πλοήγηση στον χώρο με αξιοποίηση δεδομένων γωνιών: 

Αξιοποιήση κάθετων γωνιών 90
ο
 κατά τη διενέργεια στροφών 

κατά την πλοήγηση στον χώρο 
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 Δραστηριότητα 1.γ: Μετατροπές κλίμακας στο πλαίσιο διενέργειας 

σμίκρυνσης και μεγέθυνσης. 

Εκφώνηση: Η Μαρία θέλει να αποτυπώσει το οικόπεδο της οικογένειάς της, 

ένα ορθογώνιο με πλευρές 200 και 100 μέτρα αντίστοιχα,  χρησιμοποιώντας 

το νέο drone που της χάρισε ο πατέρας της. Τράβηξε λοιπόν μια 

αεροφωτογραφία, αγνοώντας την κλίμακα και την εκτύπωσε σε ένα χαρτί 

Α4 (21εκ. Χ 29,7εκ.). Μετρώντας στο χαρτί το οικόπεδο είχε διαστάσεις 20 

και 10 εκατοστά αντίστοιχα.  

Α. Σε ποιά κλίμακα εκτύπωσε την αεροφωτογραφία; 

Β. Ο πατέρας της της ζήτησε να του εκτυπώσει ένα αντίγραφο: «Στη 

συγκεκριμένη κλίμακα δεν φαίνονται καθαρά οι λεπτομέρειες του 

οικοπέδου, τύπωσέ το ώστε να το οικόπεδο να φαίνεται διπλάσιο». Σε ποιά 

κλίμακα θα το εκτυπώσει;Χωράει σε μια κόλλα Α3(14,8εκ. Χ 21εκ.); 

Γ. Η μητέρα της της ζήτησε και αυτή ένα αντίγραφο: «Δεν με ενδιαφέρουν 

οι λεπτομέρειες και για να μην ξοδεύεσαι τύπωσέ το μου ώστε το οικόπεδο 

να φαίνεται μισό». Σε ποιά κλίμακα θα το εκτυπώσει; Χωράει σε μια κόλλα 

Α5 (29,7εκ. Χ 42εκ.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεροφωτογραφία 3. Η περιοχή υλοποίησης της 3
ης

  δραστηριοτήτας                  

(Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018) 
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Πορεία δραστηριότητας: 

1. Χρήση της αναλογίας στην εύρεση της κλίμακας αναπαράστασης: 

Αξιοποίηση των δεδομένων πραγματικών διαστάσεων του 

οικοπέδου: 

D1,πραγμ.=200 μέτρα και D2,πραγμ.=100 μέτρα 

και των δεδομένων διαστάσεων αναπαράστασης: 

D1,αναπ.=20εκατοστά=0,2μέτρα και D2,αναπ.=10 εκατοστά=0,1μέτρα 

στον υπολογισμό της κλίμακας μέσω αναλογιών: 

D1,αναπ./ D1,πραγμ. = D2,αναπ./ D2,πραγμ.=1/1.000 

2. Μετατροπές μεταξύ κλιμάκων με γνώμονα τη σμίκρυνση και τη 

μεγέθυνση αναπαράστασης:  

 Σμίκρυνση γεωμετρικού σχήματος με χρήση μικρότερης 

κλίμακας και συγκεκριμένα της μισής: 

1/2*(D1,αναπ.)/ D1,πραγμ. = 1/2*1/1.000=1:2.000 

και εξακρίβωση των νέων διαστάσεων αναπαράστασης: 

D΄1,αναπ.= 1/2*(D1,αναπ.)=10εκατοστά 

D΄2,αναπ.= 1/2*(D2,αναπ.)=5εκατοστά 

προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα αναπαράσταση χωράει 

σε κόλλα Α5 

 Μεγέθυνση γεωμετρικού σχήματος με χρήση μεγαλύτερης 

κλίμακας και συγκεκριμένα της διπλάσιας: 

2*(D1,αναπ.)/ D1,πραγμ. = 2*1/1.000=1:500 

και εξακρίβωση των νέων διαστάσεων αναπαράστασης: 

D΄΄1,αναπ.= 1/2*(D1,αναπ.)=40εκατοστά 

D΄΄2,αναπ.= 1/2*(D2,αναπ.)=20εκατοστά 

προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα αναπαράσταση χωράει 

σε κόλλα Α3 

 

 

 

 

 

 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                95 

 

 Σχολιασμός–Εμπέδωση - Αξιολόγηση: Αποτίμηση της 1
ης

 Φάσης διδασκαλίας 

 Προσέγγιση των εννοιών που συνδέονται με την απεικόνιση του 

τρισδιάστατου χώρου και συγκεκριμένα στις έννοιες της κλίμακας και του 

λόγου/αναλογίας, με γνώμονα την υλοποίηση μετρήσεων και αναγωγών: 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 10α, β, γ, δ & ε. Οι έννοιες του λόγου, της αναλογίας και της κλίμακας  

(Κλιάπης Π., Κασσώτη Ο., Οικονόμου Θ., 2013; Anneberg Learner, 2017) 
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 2
η
 Φάση – Φ2 (1 διδακτική ώρα – 45’):  

 Εισαγωγή – Παρακίνηση: Προσέγγιση εννοιών σχετικών με 

ευθείες/ευθύγραμμα τμήματα και γεωμετρικά σχήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Παράλληλες ευθείες στην καθημερινότητα (Neje J., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Τεμνόμενες ευθείες στην καθημερινότητα (tharrosnews.gr, 2014) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Γεωμετρικά σχήματα των πινακίδων του ΚΟΚ  (Testkok.gr, 2018) 
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 Κυρίως μέρος διδασκαλίας: Υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τις 

ευθείες και επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω 

τεχνολογικά εργαλεία Τ1, Τ2, Τ3 

 Δραστηριότητα 2.α: Αναγνώριση ιδιοτήτων  γεωμετρικών σχημάτων και 

ευθειών. 

Εκφώνηση: Η Γεωργία επιστρέφει μετά από χρόνια στη Φλώρινα και 

προπαθεί να βρει το κτήμα του παππού της.  Τον θυμάται να της λέει: «Για 

να βρεις το κτήμα μας, παίρνεις τον δρόμο που περνάει μπροστά από το 

γήπεδο και κατευθύνεσαι προς τη Φλώρινα. Στην 2
η
  κάθετη διασταύρωση 

μετά το γήπεδο στρίβεις δεξιά. Το κτήμα είναι τετράπλευρο, δεν είναι 

συμμετρικό, έχει δύο πλευρές παράλληλες, μια αμβλεία και μια οξεία γωνία 

είναι φυτεμένο και έχει δύο κτίρια» 

Α. Ποιό είναι το κτήμα του παππού; 

Β. Τι σχήμα έχει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεροφωτογραφία 4. Η περιοχή υλοποίησης της 4
ης

  δραστηριοτήτας                     

(Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018) 
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Πορεία δραστηριότητας:  

1. Οργάνωση δεδομένων: Χρήση των δεδομένων οδηγιών με 

γνώμονα τον προσανατολισμό στον χώρο 

2. Αναγνώριση καθέτων ευθειών στον χώρο: Αξιοποίηση της 

καθετότητας ως μέσου πλοήγησης στον χώρο (Χρήση της 2
ης

 

κάθετης οδού) 

3. Αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων βάσει ιδιοτήτων πλευρών και  

γωνιών, συμμετρίας και παραλληλίας ευθύγραμμων τμημάτων: 

Αναζήτηση γεωμετρικού σχήματος με συγκεκριμένες ιδιότητες 

(Τραπέζιο): 

 Τετράπλευρο 

 Μη συμμετρικό 

 Δύο παράλληλες πλευρές 

 Μια αμβλεία και μια οξεία γωνία 

4. Αξιολόγηση πληροφοριών: Χρήση των ανωτέρω δεδομένων 

πληροφοριών με γνώμονα την αναγνώριση γεωμετρικού σχήματος, 

σε συνδυασμό με λοιπές πληροφορίες (Φύτευση, αριθμός κτιρίων) 

 Δραστηριότητα 2.β: Αναγνώριση και χάραξη γεωμετρικών σχημάτων . 

Εκφώνηση: Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει διάφορες διαρρήξεις στη 

Φλώρινα. Η Αστυνομία, καταγράφοντας τις θέσεις στις οποίες αυτές 

συνέβηκαν, πιστεύει ότι οι διαρρήκτες δεν δρουν τυχαία, αλλά ακολουθούν 

μια συγκεκριμένη λογική. Παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη, όπου 

φαίνονται οι θέσεις  όσων διαρρήξεων έχουν ήδη καταγραφεί, μπορείς να 

καταλάβεις: 

Α Πού θα συμβεί η επόμενη διάρρηξη, σύμφωνα με την Αστυνομία; 

Β. Τι σχήμα θα σχηματίζουν τότε οι θέσεις των διαρρήξεων; 
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Αεροφωτογραφία 5. Η περιοχή υλοποίησης της 5
ης

  δραστηριοτήτας (Ελληνικό 

Κτηματολόγιο, 2018) 

Πορεία δραστηριότητας:  

1. Οργάνωση δεδομένων: Εντοπισμός της θέσης των δεδομένων 

σημείων Α, Β, Γ και Δ  

2. Αξιολόγηση πληροφοριών: Εξακρίβωση της σχέσης που συνδέει τις 

θέσεις των σημείων Α, Β, Γ και Δ (Κορυφές πενταγώνου) 

3. Αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων βάσει της σχέσης που συνδέει 

τις πλευρές του: Εξακρίβωση της διαδοχικής απόστασης μεταξύ 

των σημείων Α, Β, Γ και Δ (μήκος πλευράς πενταγώνου 100 

μέτρα) 

4. Χάραξη γεωμετρικών σχημάτων:  

 Βοηθητική χάραξη κύκλων ακτίνας 100 μέτρων από τα 

σημεία Α και Δ για τον εντοπισμό της θέσης της 5
ης

 

κορυφής του πενταγώνου (Σημείο Χ) 

 Χάραξη του πενταγώνου ΑΒΓΔΧ 

 Σχολιασμός–Εμπέδωση - Αξιολόγηση: Αποτίμηση της 2
ης

 Φάσης διδασκαλίας 

Α 

Χ 

Γ Δ 

Β 



                       Σαχινίδης Βασίλειος: «Η ζωντανή αναμετάδοση από drone στην τάξη ως πλαίσιο 

                                                      πραγματοποίησης αυθεντικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά» 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτυχιακή Εργασία                                                                100 

 

 Προσέγγιση των εννοιών που συνδέονται με τις ευθείες γραμμές 

(Καθετότητα, παραλληλία)  και τα γεωμετρικά σχήματα (Γωνίες, πλευρές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Οι ευθείες και η μεταξύ τους σχέση (Σαμούχος Π., 2016) 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Τα είδη των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων (Κλιάπης Π., Κασσώτη 

Ο., Οικονόμου Θ., 2013) 
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 3
η
 Φάση – Φ3 (1 διδακτική ώρα – 45’):  

 Εισαγωγή – Παρακίνηση: Προσέγγιση των εννοιών της περιμέτρου και του 

εμβαδού των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Η έννοια της περιμέτρου ως περιγράμματος (Κακαδιάρης Χ., 

Μπελίτσου Ν., Στεφανίδης Γ., Χρονοπούλου Γ., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Η έννοια του εμβαδού ως συνάρτηση  τετραγωνικών μονάδων 

(Κακαδιάρης Χ., Μπελίτσου Ν., Στεφανίδης Γ., Χρονοπούλου Γ., 2013) 
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 Κυρίως μέρος διδασκαλίας: Υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με την 

περίμετρο και το εμβαδόν των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων, 

χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω τεχνολογικά εργαλεία Τ1, Τ2, Τ3 

 Δραστηριότητα 3.α: Εύρεση περιμέτρου και εμβαδού επίπεδων 

γεωμετρικών σχημάτων 

Εκφώνηση: Ο Κώστας θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο στην περιοχή του 

Πανεπιστημίου, θέλει όμως ένα οικόπεδο οικονομικά συμφέρον, με 

επιφάνεια τουλάχιστον 20.000τ.μ. Βρήκε 3 διαφορετικά οικόπεδα, όπως 

αυτά φαίνονται στον χάρτη που ακολουθεί. Αν για κάθε τετραγωνικό μέτρο 

του οικοπέδου πληρώνει 50€/τ.μ. και για κάθε μέτρο περίφραξής 20€/μ.μ., 

τότε:  

Α. Αν το μήκος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου είναι 110 μέτρα, ποιό 

οικόπεδο τον συμφέρει να αγοράσει; 

Β. Ποιό οικόπεδο βρίκεται κοντινότερα στο Πανεπιστήμιο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεροφωτογραφία 6. Η περιοχή υλοποίησης της 6
ης

  δραστηριοτήτας                    

(Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018) 
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Πορεία δραστηριότητας:  

1. Μέτρηση μεγεθών μήκους: Μέτρηση της διάστασης μήκους του 

γηπέδου Dαναπ. σε επίπεδο αναπαράστασης, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί στην εξακρίβωση της κλίμακας 

2. Χρήση της αναλογίας στην εύρεση της κλίμακας αναπαράστασης: 

Αξιοποίηση της πραγματικής διάστασης μήκους του γηπέδου 

Dπραγμ.=110 μέτρα στον υπολογισμό της κλίμακας μέσω 

αναλογιών 

Dαναπ. / 110 = 1/Χ3, όπου Χ3ΕΝ* η κλίμακα αναπαράστασης 

3. Μέτρηση λοιπών μεγεθών μήκους: Μέτρηση της διάστασης μήκους 

των οικοπέδων σε επίπεδο αναπαράστασης, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η πραγματική τους διάσταση αξιοποιώντας την 

κλίμακα 1/Χ3 

Di,αναπ./ Di,πραγμ. = 1/Χ3 ,  

όπου i=1,2,3,4,5,6 οι πλευρές των 3 οικοπέδων 

4. Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου γεωμετρικών σχημάτων: 

Χρήση των πραγματικών διαστάσεων των 3 οικοπέδων για τον 

υπολογισμό του εμβαδού και της περιμέτρου τους 

5. Καθορισμός αναλογίας εμβαδού περιμέτρου ως στοιχείου 

καθορισμού της συμφερότερης οικονομικά λύσης. Επιδιώκεται η 

εύρεση του οικοπέδου με τον μέγιστο λόγο εμβαδού προς 

περίμετρο: 

Εn/Πn=max 

όπου Εn το εμβαδόν οικοπέδου n (n=1,2,3) 

και όπου Πn η περίμετρος οικοπέδου n (n=1,2,3) 

6. Οργάνωση δεδομένων/Αξιολόγηση πληροφοριών:Υπολογισμός του 

συνολικού κόστους αγοράς οικοπέδου και περίφραξης: 

Κn,1=Εn*50€/τ.μ. 

Κn,2=Πn *20€/τ.μ. 

Κn,ολ= Κn,1+Κn,2 

επιδιώκοντας ελάχιστη επιφάνεια 20.000τ.μ., ελάχιστη απόσταση 

από το Πανεπιστήμιο και ελάχιστο συνολικό κόστος Κn,ολ  
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 Δραστηριότητα 3.β: Χωρισμός επιφάνειας επίπεδου γεωμετρικού σχήματος 

βάσει κλασματικών μονάδων, υπολογισμός περιμέτρων και κάλυψη 

επιφανειών  

Εκφώνηση: Η Αλεξία, η Γεωργία και η Ελένη θέλουν χωρίσουν την αυλή 

τους σε τρία μέρη και να τα καλύψουν με διαφορετικά υλικά το καθένα. 

Συγκεκριμένα: 

 Η Αλεξία θέλει να καλύψει το 1/2 του οικοπέδου με πλακάκια 

 Η Γεωργία θέλει να καλύψει το 1/3 του οικοπέδου με κυβόλιθους 

 Η Ελένη θέλει να καλύψει το 1/6 του οικοπέδου με πέτρα 

Γνωρίζουμε ότι το μήκος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου είναι 110 

μέτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεροφωτογραφία 7. Η περιοχή υλοποίησης της 7
ης

  δραστηριοτήτας                    

(Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2018) 

Α. Πώς πρέπει να χωρίσουν το οικόπεδο; 

Β. Πόσο σύρμα περίφραξης θα χρειαστούν; 

Γ. Αν τα πλακάκια έχουν διαστάσεις 30Χ30 εκατοστά, οι κυβόλιθοι 10Χ10 

εκατοστά και η πέτρα 50Χ50 εκατοστά, πόσα τεμάχια από το κάθε υλικό θα 

χρειαστούν; 
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Πορεία δραστηριότητας: 

1. Μέτρηση μεγεθών μήκους: Μέτρηση της διάστασης μήκους του 

γηπέδου Dαναπ. σε επίπεδο αναπαράστασης, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί στην εξακρίβωση της κλίμακας 

2. Χρήση της αναλογίας στην εύρεση της κλίμακας αναπαράστασης: 

Αξιοποίηση της πραγματικής διάστασης μήκους του γηπέδου 

Dπραγμ.=110 μέτρα στον υπολογισμό της κλίμακας μέσω αναλογιών 

Dαναπ. / 110 = 1/Χ4, όπου Χ4ΕΝ* η κλίμακα αναπαράστασης 

3. Μέτρηση λοιπών μεγεθών μήκους: Μέτρηση της διάστασης μήκους 

και πλάτους του οικοπέδου σε επίπεδο αναπαράστασης, 

προκειμένου να εξακριβωθεί η πραγματική τους διάσταση 

αξιοποιώντας την κλίμακα 1/Χ4 

Di,αναπ./ Di,πραγμ. = 1/Χ4, όπου i=1,2 οι πλευρές του οικοπέδου 

4. Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου γεωμετρικών σχημάτων: 

Χρήση των πραγματικών διαστάσεων του οικοπέδου για τον 

υπολογισμό του εμβαδού Εολ και της περιμέτρου του Πολ 

5. Καθορισμός επιθυμητών επιφανειών των τριών μεριδίων βάσει 

πράξεων μεταξύ κλασμάτων: 

 

Μερίδιο Άννας: ΕΑ=1/2*Eολ 

Μερίδιο Γεωργίας: ΕΓ=1/3*Eολ 

Μερίδιο Ελένης: ΕΕ=1/6*Eολ 

Επαλήθευση: ΕΑ+ΕΓ+ΕΕ=Eολ 

 

6. Καθορισμός περιμέτρων των τριών μεριδίων: Υπολογισμός των 

επιμέρους περιμέτρων των τριών μεριδίων 

 

Μερίδιο Άννας: ΠΑ 

Μερίδιο Γεωργίας: ΠΓ 

Μερίδιο Ελένης: ΠΕ 

 

και υπολογισμός συνολικών απαιτήσεων σε περίφραξη, 

εξαιρώντας τα κοινά τμήματα περιφράξεων 

7. Υπολογισμός των απαιτούμενων υλικών κάλυψης γεωμετρικών 

σχημάτων: Αξιοποιώντας την επιφάνεια κάθε μεριδίου  
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Μερίδιο Άννας: ΕΑ=1/2*Eολ 

Μερίδιο Γεωργίας: ΕΓ=1/3*Eολ 

Μερίδιο Ελένης: ΕΕ=1/6*Eολ 

 

και την επιφάνεια του κάθε τεμαχίου υλικού: 

 

Μερίδιο Άννας (Πλακάκια): Επλ.=0,3*0,3=0,09τ.μ. 

Μερίδιο Γεωργίας (Κυβόλιθοι): Εκυβ.=0,1*0,1=0,01τ.μ. 

Μερίδιο Ελένης (Πέτρα): Επετρας=0,5*0,5=0,25τ.μ. 

 

υπολογίζεται ο αριθμός τεμαχίων κάθε υλικού: 

 

Μερίδιο Άννας (Πλακάκια):Νπλ.= ΕΑ/(0,3*0,3)= 1/2*Eολ /(0,09) 

 Μερίδιο Γεωργίας(Κυβόλιθοι):Νκυβ.= ΕΓ/(0,1*0,1)=1/3*Eολ /(0,01) 

Μερίδιο Ελένης (Πέτρα): Νπετρας= ΕΕ/(0,5*0,5)= 1/6*Eολ /(0,25) 

 Σχολιασμός–Εμπέδωση - Αξιολόγηση: Αποτίμηση της 3
ης

 Φάσης διδασκαλίας 

 Προσέγγιση των εννοιών της περιμέτρου και του εμβαδού 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18. Το εμβαδόν επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων (Κλιάπης Π., Κασσώτη 

Ο., Οικονόμου Θ., 2013) 

Εικόνα 19. Η περίμετρος των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων (Κακαδιάρης Χ., 

Μπελίτσου Ν., Στεφανίδης Γ., Χρονοπούλου Γ., 2013) 
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 Αξιολόγηση-Αποτίμηση (Post-test): Υλοποίηση αξιολόγησης της εξοικείωσης 

των μαθητών σχετικά με έννοιες, όρους και διαδικασίες που προσεγγίστηκαν 

στην εν λόγω διδακτική παρέμβαση (Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια) 

Η όλη παρέμβαση αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2. Διάρθρωση της διδακτικής παρέμβασης 
 

 
Ομάδες εκπαιδευόμενων 

Ομάδα Ο1 Ομάδα Ο2 Ομάδα Ο3 

Φ
ά

σ
ει

ς 

δ
ιδ

α
σ

κ
α

λ
ία

ς Φάση Φ1 Τ1 Τ2 Τ3 

Φάση Φ2 Τ3 Τ1 Τ2 

Φάση Φ3 Τ2 Τ3 Τ1 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση θα έχει ως αντικείμενο  

 Την προσέγγιση εννοιών και χαρακτηριστικών του τρισδιάστατου χώρου    

 Τα είδη αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου με βάση συμβατικά και 

εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα 

 Την προσέγγιση της έννοιας, των χαρακτηριστικών και των ειδών χαρτών 

 Την προσέγγιση εννοιών σχετικών με την απεικόνιση του τρισδιάστατου χώρου  

(κλίμακα) και την κίνηση σε αυτόν (προσανατολισμός) 

 Την εξοικείωση με τα διάφορα είδη σχημάτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους (Κορυφές, γωνίες, πλευρές, περίμετρος, εμβαδόν, συμμετρία), την 

ταξινόμησή τους και την αναγνώρισή τους στον τρισδιάστατο χώρο 

 Την εξοικείωση με κλάσματα και ποσοστά στο πλαίσιο προσέγγισης πρακτικών 

προβλημάτων 

 Την εξοικείωση με τις έννοιες της ευθείας και του ευθύγραμμου τμήματος και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (καθετότητα, παραλληλία) 

 Τη διενέργεια χαράξεων και μετρήσεων μεγεθών σε επίπεδο δισδιάστατων 

αναπαραστάσεων 

 Την προσέγγιση των εννοιών του λόγου και της αναλογίας, στο πλαίσιο 

αναγωγών, σμίκρυνσης και μεγέθυνσης 

 Την αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών ως μέσων 

αρτιότερης κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου 
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 Την οργάνωση δεδομένων, την αξιολόγηση πληροφοριών και την αξιοποίηση 

μεταβλητών στο πλαίσιο της διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων 

Αφόρμηση της διδασκαλίας αποτελεί η παρουσίαση χαρτών, φωτογραφιών, 

εικόνων και βίντεο ως μέσων αναπαράστασης του τρισδιάσατου χώρου. Στο πλαίσιο 

της αξιοποίησης της τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

αξιοποιήσουν τη χρήση των τεχνολογιών βίντεο και drone προσομοιώνοντας 

πραγματικές καταστάσεις, να διαμοιραστούν απόψεις και να εξάγουν συμπεράσματα. 

4.5. Προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας - Περιορισμοί 

Τα τρία προαναφερθέντα διακριτά τεχνολογικά μέσα αναπαράστασης του 

τρισδιάστατου χώρου τα οποία αξιοποιούνται στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης 

διδακτικής παρέμβασης συνεπάγονται μεν προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία, αλλά 

χαρακτηρίζονται και από περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα: 

Πίνακας 3. Προστιθέμενη αξία 

τεχνολογικών μέσων 

αναπαράστασης του  

τρισδιάστατου χώρου 

Ηλεκτρονική 

εφαρμογή 

χαρτογράφησης 

Google Maps (Τ1) 

Ασύγχρονη 

αναπαραγωγή 

βίντεο μέσω 

drone (Τ2) 

Ζωντανή 

αναπαραγωγή 

βίντεο μέσω 

drone (Τ3) 

Δυνατότητα αναπαράστασης των 

τριών διαστάσεων του χώρου 
Περιορισμένη Σημαντική Σημαντική 

Δυνατότητα αναπαράστασης της 

χρονικής μεταβολής ως 

διάστασης του χώρου 

Περιορισμένη Περιορισμένη Σημαντική 

Διαδραστικότητα και 

διεπικοινωνία 
Περιορισμένη Περιορισμένη Σημαντική 

Δυνατότητα αυτενέργειας Περιορισμένη Καμία Σημαντική 

Ευχέρεια προσανατολισμού Σημαντική Περιορισμένη Περιορισμέν

η 
Δυνατότητα παροχής 

πληροφοριών 
Σημαντική Καμία Καμία 

Ευχέρεια και ακρίβεια μετρήσεων Σημαντική Περιορισμένη Περιορισμέν

η 
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Πίνακας 4. Περιορισμοί 

τεχνολογικών μέσων 

αναπαράστασης του  

τρισδιάστατου χώρου 

Ηλεκτρονική 

εφαρμογή 

χαρτογράφησης 

Google Maps (Τ1) 

Ασύγχρονη 

αναπαραγωγή 

βίντεο μέσω 

drone (Τ2) 

Ζωντανή 

αναπαραγωγή 

βίντεο μέσω 

drone (Τ3) 

Απαίτηση εξοικείωσης χειρισμού Περιορισμένη Καμία Σημαντική 

Εξάρτηση από καιρικά φαινόμενα Καμία Περιορισμένη Σημαντική 

Κόστος χρήσης Περιορισμένο Σημαντικό Σημαντικό 

Απαίτηση προετοιμασίας Περιορισμένη Σημαντική Σημαντική 

Απαίτηση διαμεσολαβητή Καμία Καμία Σημαντική 

Πιθανότητα απρόβλεπτων 

καταστάσεων και προβλημάτων 
Περιορισμένη Περιορισμένη Σημαντική 

 

4.6. Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω διδακτικής παρέμβασης, ως προσδοκώμενα 

αποτελέσματα της αξιοποίησης της ζωντανής αναμετάδοσης μέσω drone στη σχολική 

τάξη αναδεικνύονται:  

 Η συνεισφορά στην επίτευξη μαθησιακών στόχων στα Μαθηματικά και στα 

λοιπά γνωστικά αντικείμενα τα οποία προσεγγίζονται μέσω διαθεματικότητας 

 Η δημιουργία προϋποθέσεων βιωματικής μάθησης και ενασχόλησης με 

αυθεντικές δραστηριότητες εστιασμένες στα θεματικά πεδία της Γεωμετρίας 

και της Γεωγραφίας 

 Η εξοικείωση με την έννοια και τα χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου χώρου 

και με τα μέσα αναπαράστασής του 

 Η συγκειμενοποίηση και η οπτικοποίηση του γνωστικού περιεχομένου της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως μέσων αναβάθμισής της, προώθησης των 

στόχων της και επίτευξης των επιδιωκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 Η ευαισθητοποίηση, η παρακίνηση του ενδιαφέροντος και η δημιουργία 

κινήτρων εμπλοκής με ζητήματα που ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και αφορούν στον φυσικό κόσμο και την καθημερινότητα 
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 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πρακτικών προβλημάτων και η 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης στο πλαίσιο επίλυσής τους 

 Η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων μαθητικής αυτονομίας και αυτενέργειας στο 

πλαίσιο υλοποίησης διδακτικών παρεμβάσεων 

 Η ανάπτυξη τεχνολογικού γραμματισμού στο πλαίσιο ενασχόλησης με 

ζητήματα σχετικά με την Τεχνολογία και τη Ρομποτική 

 Η εξοικείωση με στοιχειώδεις έννοιες που σχετίζονται με την Τεχνολογία και 

τη Ρομποτική  

 Η επαφή των μαθητών με προηγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα ως 

εκπαιδευτικών μέσων της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της τεχνολογίας σε επίπεδο καθημερινής 

σχολικής και εξωσχολικής πραγματικότητας 

 Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών σε επίπεδο 

μάθησης, ομαδοσυνεργατικότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

 Η ανάπτυξη στοιχειωδών αναστοχαστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών 

στο πλαίσιο υλοποίησης αυθεντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

4.7. Διαδικασία αποτίμησης της διδακτικής παρέμβασης 

4.7.1. Αξιολόγηση μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών εστιάζει στα εξής στοιχεία: 

 Εκτίμηση συμμετοχής και προσπάθειας. 

 Ανταπόκριση στη θεωρητική συζήτηση/διάλογο 

 Ανταπόκριση στα τεχνικά ζητήματα 

 Εκτίμηση δεξιοτήτων 

 Εκτίμηση αλληλοβοήθειας 

 Εκτίμηση αποτελέσματος 

 Συγκινησιακές εκτιμήσεις 

 Συγκλίνουσες/αποκλίνουσες δράσεις 

 Παρατηρήσεις, σχολιασμοί 
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4.7.2. Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης 

Η αξιολόγηση του μαθήματος εστιάζει στα εξής στοιχεία: 

 Επίτευξη βασικού και επιμέρους στόχων 

 Συμμετοχή των μαθητών 

 Αξιοποίηση υλικών και εποπτικών μέσων 

 Εκτροπή από τον σχεδιασμό 

 Εκτίμηση λαθών 

 Τήρηση χρονοδιαγράμματος 

 Απαιτούμενα στοιχεία που δεν συνυπολογίστηκαν 

 Συνεισφορά και σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα  

 Παρατηρήσεις – σχολιασμοί: Συνδυασμός σύγχρονων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων, υλικών, μέσων και τεχνικών, αξιοποίηση ΤΠΕ και τεχνολογικών 

μέσων, δραστηριότητες παιγνιώδους χαρακτήρα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

και διαθεματικότητα. 

4.7.3. Αυτοαξιολόγηση διδάσκοντα 

Η αυτόαξιολόγηση του διδάσκοντα εστιάζει στα εξής στοιχεία: 

 Θεωρητική επάρκεια 

 Τεχνική επάρκεια 

 Μεθοδολογική επάρκεια 

 Ατμόσφαιρα τάξης 

 Εκτίμηση λαθών 

 Παρατηρήσεις, σχολιασμοί 
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ΜΕΡΟΣ 3
ο 
  

5 Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η εκπαιδευτική διαδικασία, στη σημερινή 

έκφανσή της, απαιτεί την ενσωμάτωση σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών, 

τεχνικών και μέσων, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η εκπλήρωση των 

στόχων της και η εξασφάλιση των επιδιωκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

μέσω δημιουργίας προϋποθέσεων βιωματικής μάθησης σε αυθεντικά περιβάλλοντα 

μάθησης. Ως εκ τούτου και με γνώμονα την αναβάθμιση της σημερινής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας, σημαίνοντα  ρόλο αναλαμβάνει η Τεχνολογία, όντας 

σε θέση να υποστηρίξει και να προωθήσει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, 

αξιοποιώντας κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προηγμένα 

τεχνολογικά μέσα. Υπό αυτό το πρίσμα, η αξιοποίηση της ζωντανής αναμετάδοσης 

μέσω μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων στη σχολική τάξη δύναται να 

εξασφαλίσει τη διαμόρφωση συνθηκών συγκειμενοποίησης της γνώσης, 

δημιουργώντας κατάλληλο πλαισίο πραγματοποίησης αυθεντικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε πληθώρα γνωστικών πεδίων, και ιδιαίτερα σε αυτό των 

Μαθηματικών.  

Μέσω των διαδικασιών συγκειμενοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

παρέχεται πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης αξιόλογων ωφελών σε γνωστικό, κοινωνικό 

και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται ευνοϊκές 

προϋποθέσεις κατανόησης, πρόσκτησης και διατηρησιμότητας του γνωστικού 

περιεχομένου της διδασκαλίας, εφαρμογής της διαθεματικότητας σε σχολικής και 

εξωσχολικής φύσης αντικείμενα, προώθησης του τεχνολογικού γραμματισμού 

καλλιέργειας δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης πρακτικών προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής. Επιπλέον, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες παρακίνησης του 

ενδιαφέροντος των μαθητών και δημιουργίας κινήτρων εμπλοκής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, επίτευξης αυτονομίας και αυτενέργειας στο πλαίσιο βιωματικών 

εκπαιδευτικών διαδικασιών, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, στάσεων και 

συμπεριφορών μέσω δραστηριοτήτων βασισμένων στην ομαδοσυνεργατικότητα και 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση, υποστήριξης της κριτικής σκέψης των μαθητών και 

καλλιέργειας αναστοχαστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών. 
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Παρ’ όλ’ αυτά, η ενσωμάτωση πρακτικών και τεχνικών βασισμένων σε προηγμένα 

τεχνολογικά μέσα και εργαλεία, όπως η ζωντανή αναμετάδοση μέσω μη 

επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων στη σχολική τάξη, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη 

μεθοδολογική προσέγγιση ικανή να εφαρμοστεί αδιάκριτα σε κάθε εκπαιδευτικό 

γεγονός, δεδομένου ότι πέρα από την προστιθέμενη αξία που συνεπάγεται η 

εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας, ανακύπτουν σημαντικοί περιορισμοί οι 

οποίοι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εξασφάλισης 

συνθηκών συγκειμενοποίησης μέσω τεχνολογικών μέσων δεν μπορεί να αποκλειστεί 

η μετατόπιση του μαθητικού ενδιαφέροντος από το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στο αντίστοιχο συγκείμενο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

υπέρμετρα συγκειμενοποιημένου μαθησιακού περιβάλλοντος, αποτρέποντας την 

εφαρμογή της προσκτηθείσας γνώσης σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική πρακτική 

συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με το οικονομικό κόστος απόκτησης 

και χρήσης τους, τον χρόνο προετοιμασίας των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την 

εξοικείωση ως προς τον χειρισμό τους και την ύπαρξη διαμεσολαβητή κατά τη 

λειτουργία τους.  Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλεφθει και η εξάρτηση της χρήσης 

των εν λόγω τεχνολογικών εργαλείων από καιρικά φαινόμενα και την ύπαρξη 

απρόβλεπτων καταστάσεων και προβλημάτων λειτουργίας. 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εστιασμένων στη 

συγκειμενοποίηση του γνωστικού περιεχομένου, αξιοποιώντας πρακτικές και 

τεχνικές βασισμένες σε προηγμένα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία, όπως η ζωντανή 

αναμετάδοση μέσω μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων στη σχολική τάξη, 

συνεπάγονται αναμφισβήτητα σημαντικά μαθησιακά οφέλη, παρ’ ολ’ αυτά κρίνεται 

ουσιώδης η διενέργεια συνθετικής εκτίμησης της προστιθέμενης αξίας και των 

περιορισμών που συνυπάρχουν κατά την αξιοποίησή τους. Δεδομένων των 

περιορισμένων σχετικών ευρημάτων σε επίπεδο βιβλιογραφίας και του σημαντικού 

βαθμού αοριστίας που χαρακτηρίζει τις επιμέρους παραμέτρους εφαρμογής των 

προαναφερθεισών καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, και ιδιαίτερα την 

παράμετρο της συγκειμενοποίησης, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα διερεύνησης 

της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων αυτού 

του τύπου, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες εκπλήρωσης των σύγχρονων, 

απαιτητικών επιδιωκώμενων μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων. 
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