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Abstract: In the field of Physical Education (PE) teaching, although multimedia applications 

are constantly being introduced, however, only few of them are directed to everyday practice. 

The aim of this paper is a) to highlight the necessity of documenting in theoretical terms the 

design of multimedia methods and products for motor skill learning and b) to present learning 

theories that promote efforts of this kind. Among other theories, the basic theoretical 

principles of multimedia learning are being analyzed and proposed as benchmarks for the 

design of cognitive fostering applications intended to be used during motor skill learning. 

With the ultimate goal being the enrichment of traditional teaching methods, selected 

examples of technologically supported PE instruction are presented within activities of social 

interaction and guided discovery. From the conclusions, it seems that the pedagogical use of 

technology can provide opportunities for individualized instruction, communication and 

feedback when used with a focus on promoting movement literacy and improving the quality 

of PE teaching. 

Key Words: Learning theories, ζεσξία, theory of multimedia learning, multimedia 

technology, Physical Education 

 

Πεπίλητη: Σηνλ ηνκέα δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (ΦΑ), αλ θαη νη ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο δηαρένληαη νινέλα κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο, εληνχηνηο ιίγεο απφ απηέο 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ηάμεο. Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη α) ε αλάδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζσλ θαη 

κεζφδσλ ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ηεο εθκάζεζεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη β) ε 

παξνπζίαζε ζεσξηψλ κάζεζεο πνπ πξνάγνπλ εγρεηξήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Μεηαμχ ησλ 

ζεσξηψλ, αλαιχνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο 

θαη πξνηείλνληαη σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε εθαξκνγψλ 

γλσζηηθήο δηεπθφιπλζεο ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο. Με απφιπην ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 
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παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα ζχδεπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο κε ην κάζεκα ηεο ΦΑ, ελζσκαησκέλα ζηε βάζε δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία, επηθνηλσλία θαη αλαηξνθνδφηεζε αλ θαη εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη κε γλψκνλα 

ηελ πξναγσγή ηεο θηλεηηθήο εγγξακκαηνζχλεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο 

ηεο ΦΑ. 

Λέξειρ κλειδιά: Θεσξίεο κάζεζεο, ζεσξία πνιπκεζηθήο κάζεζεο, ηερλνινγία πνιπκέζσλ, 

Φπζηθή Αγσγή. 

Διζαγυγή  

Έλαο απφ ηνπο πνιινχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηεηζδχζεη ζηηο κέξεο καο νη εθαξκνγέο 

ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε εθπαίδεπζε. Με απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζχκθσλσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπλερψο εμειηζζφκελεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ απνηειεί κηα λέα κνξθή εθπαηδεπηηθνχ 

εξγαιείνπ θαη επηθνηλσλίαο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν φξνο πνιπκέζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο πνιιαπιψλ κέζσλ 

κεηάδνζεο θαη επηθνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο (Brown et al., 1973). Έθηνηε, ε   

ζπλδπαζηηθή ρξήζε θεηκέλσλ, εηθφλσλ, ζπκβφισλ, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ήρνπ θαη βίληεν ζε 

κηα εληαία παξαγσγή θαη ε ελζσκάησζε απηψλ ζε «ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο» 

(ςεθηαθά πνιπκέζα ή ππεξκέζα), πξνηείλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ή αθφκα θαη γηα λα ηελ 

αληηθαηαζηήζνπλ.  

Ο Mayer (2014) νξίδεη ηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ σο ηε δηδαζθαιία θαηά ηελ 

νπνία γίλεηαη ρξήζε θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο. Τν 

θείκελν κπνξεί λα είλαη έληππν (π.ρ. θείκελν ζε νζφλε ππνινγηζηή) ή ερεηηθφ (π.ρ. αθήγεζε), 

ελψ νη εηθφλεο κπνξεί λα είλαη ζηαηηθέο (π.ρ. θσηνγξαθίεο, γξαθήκαηα, ζχκβνια ή ράξηεο) ή 

δπλακηθέο (π.ρ. βίληεν, δηαδξαζηηθέο απεηθνλίζεηο, θηλνχκελα ζρέδηα). Οη ζηφρνη κάζεζεο κε 

πνιπκέζα κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ πξφζθηεζε πιεξνθνξηαθψλ γλψζεσλ, ελλνηψλ, θαλφλσλ, 

ή δεμηνηήησλ, δηαδηθαζία ε νπνία δηεπθνιχλεηαη κέζα απφ ηελ έληαμε ηεο γξαθηθήο - 

νπηηθναθνπζηηθήο δηάζηαζεο ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ 

αλαινγηθνχ ζηνλ ινγηθφ ηξφπν ζπιινγηζκνχ (Torgersen & Sæverot, 2016). 

Ζ πιεξνθνξηθή (σο ν επηθξαηέζηεξνο ρψξνο δηακφξθσζεο παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο 

πνιπκέζσλ), αξρηθά ηδσκέλε σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν αθ’ εαπηνχ, αληηκεησπίδεηαη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αλνίγνληαο κηα λέα δηάζηαζε ζηα ήδε 

ππάξρνληα κνληέια δηδαζθαιίαο (Λαηίθεο & Φξπζφο, 2010). Μηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο γηα 

απηή ηε κεηαζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ππνινγηζηηθά 

ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιπκέζσλ θαζηζηνχζε πεξηζζφηεξν επέιηθην ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο. Καηά ζπλέπεηα, πξνζεγγίδνληαλ φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξα αθφκε 
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θαη νη πην εμεηδηθεπκέλεο καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο, θαη δηεπθνιχλνληαλ ε 

ζπλεξγαηηθή παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο  

(McLoughlin & Lee, 2010).  

Ζ αλάπηπμε ησλ πνιπκέζσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ελζαξξχλεη ηνπο δηδάζθνληεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ εηθφλεο, βίληεν, γξαθήκαηα, δηαδξαζηηθέο απεηθνλίζεηο, θ.ά. ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ καζήκαηνο, φρη κφλν γηα λα θάλνπλ ην πεξηερφκελν πην ειθπζηηθφ, αιιά θαη γηα λα 

απμήζνπλ ηελ παξαθίλεζε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ. Άιισζηε, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε θαη παξνπζίαζε εηθφλσλ, 

ήρνπ θαη θεηκέλνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ φρη 

κφλν γλσζηηθψλ αιιά θαη θηλεηηθψλ (Feltz & Landers, 1983; Gerst, 1971; Goss et al., 1986; 

Rosenthal et al., 1972). Οη Suh θαη Moyer (2007) αλαθέξνπλ φηη είλαη επθνιφηεξν γηα ηνλ 

καζεηεπφκελν λα αλαθαιέζεη πιεξνθνξίεο επεμεξγαδφκελνο νπηηθνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο 

(π.ρ. ζχκβνια, εηθφλεο, γξαθήκαηα, θ.ά.), δεδνκέλνπ φηη νη κεζνδηθά νξγαλσκέλεο νπηηθέο 

πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη θαη αλαθαινχληαη επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

επηθνηλσλνχληαη κφλν γξαπηά ή ιεθηηθά (de Souza, 2005). Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ θαίλεηαη λα πξνάγνπλ ηε κάζεζε δεδνκέλνπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά δηαθνξεηηθά «θαλάιηα δηνρέηεπζεο πιεξνθνξηψλ» (Leahy & 

Sweller, 2011), ελψ νη καζεηεπφκελνη απφ ηε κία ηθαλνπνηνχληαη θαη δηαζθεδάδνπλ 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνιπκέζα πξαγκαηηθά ηνπο βνεζνχλ λα 

καζαίλνπλ (O'Mahony, 2014).  

Δζηηάδνληαο ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ ζηε δηδαζθαιία θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνχκελα. Οξηζκέλνη 

εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ (Ioannou & Bakirtzoglou, 2016), ελψ 

άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ δελ 

επηθέξεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θηλεηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο (Leser et al., 2011; Papastergiou et al., 2014).  

Μεηαμχ άιισλ, θαη ζηνλ ηνκέα δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (ΦΑ), νη ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο δηαρένληαη κε νινέλα απμαλφκελνπο ξπζκνχο, αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. Οη «ςεθηαθά ηζαγελείο» καζεηέο (Prensky, 

2001) αλαηξέθνληαη ζε κηα επνρή φπνπ ε επηθνηλσλία, ε έθθξαζε θαη ε θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή είλαη ςεθηαθέο (π.ρ. forums, messengers, skype, blogs, facebook, youtube, 

sms), θαη ε αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γξήγνξε θαη πνιπεπίπεδε. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ηερλνινγηθή εγγξακκαηνζχλε ζπληζηά πιένλ κία πξναπαηηνχκελε δεμηφηεηα γηα ηνπο 

θαζεγεηέο ΦΑ πνπ επηζπκνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε εξγαιεία 

θαιχηεξεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο θαη λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπο 

πξνο ηελ πηνζέηεζε ζπλεζεηψλ δηα βίνπ άζθεζεο.  

Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη εξεπλεηέο θαη εηδηθνί ηνπ θιάδνπ ηεο ΦΑ πξνηείλνπλ 

εθαξκνγέο εμαηξεηηθά θαηλνηφκεο θαη βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, εληνχηνηο ειάρηζηεο απφ απηέο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 
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θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ηάμεο. Παξάκεηξνη, φπσο ε δπζθνιία εμνηθείσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηερλνινγία, ην θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ ινγηζκηθψλ, 

θαζψο θαη ε αλεζπρία φηη απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ άξζε ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο θηλαηζζεηηθήο εκπεηξίαο, δξνπλ ζπρλά σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

(Γαληά, 2013). 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζηζηνχλ απηφλ ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ, είλαη απαξαίηεην ε έξεπλα λα 

μεθχγεη απφ ην επίπεδν ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο θαη λα επεθηαζεί ζηελ αλαδήηεζε θαη 

ζεκειίσζε ηνπ πψο θαη γηαηί ηα πνιπκέζα θαη νη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηφ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα εμειηρζνχλ. Άιισζηε, ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ην νπνίν θάλεη ρξήζε πνιπκέζσλ ζπλδέεηαη άκεζα µε ηε ππνθείκελε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία κάζεζεο βάζεη ηεο νπνίαο απηφ είλαη 

ζρεδηαζκέλν (Juniu, 2011). Τν ηειηθφ φθεινο ζα θαζνξηζηεί απφ ην πφζν απνηειεζκαηηθά νη 

πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο είλαη νξγαλσκέλεο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

αλζξψπηλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο.  

Καηά ζπλέπεηα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε παξνπζίαζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ ππνινγηζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο θαη ε αλάδεημε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο κειέηεο θαη εθαξκνγήο ζπλδπαζκνχ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαηά ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Με θφλην ην ζρνιηθφ κάζεκα ηεο ΦΑ θαη επίθεληξν ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ζχγρξνλσλ καζεηψλ, παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη βαζηθέο αξρέο ζεσξηψλ κάζεζεο φπσο ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, νη γλσζηηθέο θαη νη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο θαη γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ εθαξκνγή απηψλ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξντφλησλ λέαο ηερλνινγίαο. 

Παξάιιεια, γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν ζχγρξνλεο γλσζηηθέο ζεσξίεο, ηε ζεσξία ηεο δηηηήο 

θσδηθνπνίεζεο (Paivio, 1986) θαη ηε ζεσξία ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο (Mayer, 2002), θαη 

αλαιχεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο απηψλ ζην ζρεδηαζκφ ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνάγνπλ ηελ θηλεηηθή κάζεζε. Σπλνςίδνληαο, πξνηείλνληαη παξαδείγκαηα 

εκπινπηηζκνχ ηνπ καζήκαηνο ηεο ζρνιηθήο ΦΑ κε ηερλνινγηθά κέζα θαη πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ σο θχξην ζηφρν έρνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αθχπληζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο πηνζέηεζεο ζπλεζεηψλ άζθεζεο θαη 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.    

1. Θευπίερ μάθηζηρ και διδαζκαλία με ηη σπήζη πολςμέζυν 

Με ηνλ φξν ζεσξία κάζεζεο ελλννχκε θάζε ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηε 

θχζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη απνθηνχλ ή/θαη ηξνπνπνηνχλ γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ελεξγνχλ θαη λα δξνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα εληφο απηνχ 

(Schunk, 2012). Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο (π.ρ. γλσζηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί, ςπρνθηλεηηθνί 

ζηφρνη), ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο φπνπ θαη επηθεληξψλεηαη ε κέζνδνο 
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θάζε ζεσξίαο, παξάγεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε «θφξκνπια», ε νπνία δελ είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο, αιιά είλαη εθαξκφζηκε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη ζπλζήθεο (Wang, 

2012). 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ εξκελεία ηεο κάζεζεο θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Τν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε χπαξμε ελφο 

θνηλνχ ζεκείνπ εθθίλεζεο ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη κάζεζε γεληθφηεξα θαη, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηη ζεσξείηαη κάζεζε κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. Απφ ηηο πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, νη 

γλσζηηθέο, θαη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε γλψζε, νη νπνίεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνξηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαιείσλ πνιπκεζηθήο κάζεζεο.  

1.1 Σςμπεπιθοπιζμόρ 

Σχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, νη καζεηεπφκελνη θαηαθηνχλ ηε γλψζε (πνπ 

είλαη εμσηεξηθή, αληηθεηκεληθή θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλε) κέζσ εκπεηξίαο, δνθηκήο θαη πιάλεο 

(Ertmer & Newby, 2013). Με ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε, ε κάζεζε 

πξνθχπηεη σο αιιαγή ηεο κνξθήο ή ηεο ζπρλφηεηαο ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

σο ζχλδεζε εξεζίζκαηνο-αληίδξαζεο. Όζν πην επηηπρεκέλε είλαη απηή ε ζχλδεζε, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ελδπλακψλεηαη ε κάζεζε (Smith & Ragan, 2005). Δπνκέλσο, ελδηαθέξνλ έρνπλ 

κφλν νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, δεδνκέλνπ φηη νη 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο δελ 

πξνζθέξνληαη γηα παξαηήξεζε θαη άξα δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ άκεζα (Siemens, 2005). 

Σχκθσλα κε ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε σο κεηαδφηεο ηεο 

γλψζεο θαη εληζρπηήο ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο θαη σο εθείλνο πνπ ζα αλαιχζεη ζε 

επηκέξνπο απιά ηκήκαηα θάζε είδνπο δεμηφηεηα, φζν πεξίπινθε θαη αλ είλαη απηή.  

Μέρξη ζήκεξα, αξθεηά κνληέια ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο δηδαζθαιίαο έρνπλ αλαπηπρζεί 

βαζηδφκελα ζηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, κε πην ραξαθηεξηζηηθά ην κνληέιν ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο ηνπ Skinner (1968) θαη ην κνληέιν ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Gagne, Briggs θαη Wager (1992). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν 

κνληέισλ είλαη ε γξακκηθή νξγάλσζε ησλ κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ε εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ε βαζκηαία πξφνδνο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζχκθσλα κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ 

καζεηή. Σηελ ινγηθή απηή βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

«θιεηζηνχ» ηχπνπ (ειεθηξνληθφ βηβιίν, εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα πνιπκέζσλ, θ.ά.), ζηα νπνία 

ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο, πιεξνθνξείηαη ακέζσο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ψζηε λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ηνπ, ελψ δέρεηαη 

δεπηεξεχνπζεο εληζρχζεηο, π.ρ. ιεθηηθνχο επαίλνπο, γηα ηηο θαιέο επηδφζεηο ηνπ 

(Γεκεηξηάδεο, 2015). 

Ζ πην ζχγρξνλε εθδνρή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ην κνληέιν ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Gagne, Briggs θαη Wager (1992) (Instructional Design), ην νπνίν 
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ζεσξήζεθε σο κηα αμηφπηζηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελσλ καζεκάησλ. Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπληζηά ηα εμήο 

ελλέα δηδαθηηθά ζπκβάληα, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα βαζηζηεί έλα κάζεκα κε ηε ρξήζε 

πνιπκέζσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη βέιηηζηεο δπλαηέο ζπλζήθεο κάζεζεο: α) εμαζθάιηζε 

ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ, β) ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, γ) αλάθιεζε πξνεγνχκελεο γλψζεο, δ) παξνπζίαζε λένπ πεξηερνκέλνπ, ε) 

παξνρή θαζνδήγεζεο, ζη) απφζπαζε απαληήζεσλ, δ) αλαηξνθνδφηεζε, ε) αμηνιφγεζε, θαη ζ) 

ελίζρπζε πξφζθηεζεο θαη κεηαθνξάο λέαο γλψζεο (Gagne et al., 2005). Τν πφζα θαη πνηα 

απφ απηά ηα ζπκβάληα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά ζηελ πξάμε ζα εμαξηεζεί απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ (Driscoll, 2000).  

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε ζρεδίαζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ηαρεία αλάδξαζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ 

ηνπ καζεηή. Πνιιέο απφ ηηο αξρέο πνπ αλέδεημε ε έξεπλα ζε απηφ ην πιαίζην εμαθνινπζνχλ 

λα έρνπλ ηζρχ κέρξη ζήκεξα, ελψ ε ρξήζε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ινγηζκηθψλ θξίλεηαη 

εμαηξεηηθά σθέιηκε, θπξίσο φηαλ ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπ ηχπνπ ινγηζκηθά θαη δηαδηθαζίεο 

(Λεβέληεο & Οηθνλνκίδεο, 2000). Τα ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ηχπνπ ινγηζκηθά (ινγηζκηθά 

θαζνδήγεζεο ή εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο, π.ρ. ειεθηξνληθά δηαδξαζηηθά βηβιία, ςεθηαθέο 

εγθπθινπαίδεηεο, παξνπζηάζεηο ζε Ζ/Υ) θξίλνληαη επαξθή γηα ηελ παξνρή επνπηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ εκπέδσζε ρακεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα θαηαζηεί 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. 

Ωζηφζν, ν ζπκπεξηθνξηζκφο δέρζεθε θξηηηθή εμαηηίαο ηεο κνλνκεξνχο πξνζήισζεο ησλ 

νπαδψλ ηνπ ζηε κειέηε ηεο εμσηεξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ απνπζία 

δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ησλ εζσηεξηθψλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Με ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ε αξλεηηθή θξηηηθή εζηηάζηεθε θπξίσο ζηελ αδξάλεηα 

ηνπ δηδαζθφκελνπ πιηθνχ (inert knowledge) θαη ζηελ επαθφινπζε απνπζία 

δεκηνπξγηθφηεηαο, πξσηνβνπιίαο θαη πξσηφηππεο έθθξαζεο εθ κέξνπο ηνπ καζεηή (Deubel, 

2003). 

1.2 Γνυζηικέρ θευπίερ: Δποικοδομηηιζμόρ, ανακαλςπηική μάθηζη, θευπία 

επεξεπγαζίαρ ηυν πληποθοπιών 

Απνδίδνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ζθέςε, 

γιψζζα, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζρεκαηηζκφο θαη επεμεξγαζία ελλνηψλ), νη γλσζηηθέο 

ζεσξίεο δηαθήξπμαλ φηη ε κάζεζε δελ κεηαδίδεηαη απιά, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία 

πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο (Ertmer & Newby, 2013). Απηή ε δηαδηθαζία βαζίδεηαη 

ζε πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο, λνεηηθέο θαηαζθεπέο, πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο πνπ θάζε άηνκν 

ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη αληηθείκελα ή γεγνλφηα, νη νπνίεο κάιηζηα 

ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια ψζηε λα ζπδεπρζνχλ κε ηε λεναπνθηεζείζα γλψζε.  
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Ο επνηθνδνκεηηζκφο, σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη βαζηθφ 

εθπξφζσπν ηνλ Piaget (1950), μεθίλεζε κε ηελ ππφζεζε φηη ν καζεηήο δελ απνηειεί έλαλ 

παζεηηθφ ππνδνρέα πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε 

ελεξγεηηθά κέζσ ηεο ζπλερνχο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Οη παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε βηνινγηθή θαη λνεηηθή σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ, ε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ, θαζψο θαη ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο δνκήο ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε 

κάζεζε (Blumenfeld et al., 2006).   

Γηα ηνπο νπαδνχο ηεο ζεσξίαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (Miller, 1956), ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη κηα δέζκε εξεζηζκάησλ ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα ηνπ 

αλζξψπνπ. Τα εξεζίζκαηα απηά, κέζσ εηδηθψλ κεραληζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ή 

απνθσδηθνπνίεζεο, απνζεθεχνληαη σο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε καθξφρξνλε κλήκε 

(αιιηψο αλζξψπηλν ζχζηεκα γλψζεο) θαη δηαηεξνχληαη εθεί ψζηε ζε δνζκέλα εξεζίζκαηα λα 

κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ.  

Ο Bruner (1959), σο εθπξφζσπνο ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ, ππνζηήξημε φηη βαζηθφο ξφινο 

ηνπ δηδάζθνληα είλαη ε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ (πείξακα, δνθηκή 

επαιήζεπζε, δηάςεπζε), κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε, ηνπο 

θαλφλεο, ηηο αξρέο, ηηο δεμηφηεηεο θαζψο έξρνληαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

μεηπιίγνπλ ηηο ήδε απνζεθεπκέλεο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Σε απηή ηε δηαδηθαζία, ε 

ηδέα ηεο πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα 

ηνλ καζεηή, θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε πξνηάζεθε σο βαζηθή πξαθηηθή 

θαηά ηε δηδαζθαιία (Γαληά, 2013).  

Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο ζπληζηνχλ κέρξη ζήκεξα έλα απφ ηα θπξίαξρα κνληέια ζηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κε ηππηθφ παξάδεηγκα ηνπο αλνηρηνχο κηθξφθνζκνπο (βι. 

πξνζνκνηψζεηο, κνληεινπνηήζεηο, δηαδξαζηηθά ινγηζκηθά, animation) θαη ηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Boyle, 1997). Μεηαμχ απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ζπζηήκαηα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο φπσο νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, 

ηα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη γξαθηθψλ, ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο πνιπκέζσλ, θαζψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο, αλαδήηεζεο, επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο νη δηθηπαθνί 

ηφπνη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

1.3 Κοινυνικοπολιηιζμικέρ θευπίερ 

Σε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηελ αηνκηθή 

δηάζηαζε ηεο κάζεζεο, νη ππνζηεξηθηέο ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ επηθέληξσζαλ 

ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε γέλεζε ηεο γλψζεο, απνδίδνληαο 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε γιψζζα (Vygotsky, 1978). Ζ γιψζζα, σο έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ 

θνξηηζκέλν κε πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ζεκαζίεο, δξα σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζνξίδνληαο ην εχξνο ηεο πξνζσπηθήο 
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ηνπ Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμήο (ΕΔΑ)
1
. Σε δηδαθηηθφ επίπεδν, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη κία πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία κάζεζεο γηα φινπο, κηαο θαη ν θάζε 

καζεηήο έρεη ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή ΕΔΑ. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πξψηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ θάζε καζεηή θαη έπεηηα λα θαζνξίζεη ην 

επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ πνπ απηφο κπνξεί λα αλαπηχμεη κε ηε βνήζεηα λχμεσλ, 

επηδείμεσλ θαη εξσηεκάησλ (Karagiorgi & Symeou, 2005). Ζ κλήκε απνθηά πιένλ 

δεπηεξεχνληα ξφιν, κηαο θαη ε νξγάλσζε ή αλαδηνξγάλσζε ηεο γλψζεο βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαζηνραζκνχ επί θαη θαηά ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

Οη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο παξέρνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην Web2.0 θαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Τα ηειεπηαία απνηεινχλ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (βι. blogs, wikis), θαηά ηνλ νπνίν θάζε ρξήζηεο κνηξάδεηαη ηα 

αηνκηθά δεδνκέλα, ηε «ζπιινγηθή επθπΐα» θαη ηε γλψζε κε άιινπο ρξήζηεο, εληφο πιαηζίσλ 

φπνπ φινη είλαη ηζφηηκνη. Με δεδνκέλν φηη ε γλψζε πξνυπάξρεη, φζνη ζέινπλ λα ηελ 

αλαδεηήζνπλ νθείινπλ λα εληνπίζνπλ ηνπο θφκβνπο ζηνπο νπνίνπο απηή εκθαλίδεηαη (π.ρ. 

άλζξσπνη, νξγαληζκνί πεγέο πιεξνθνξηψλ ή θνηλσληθά δίθηπα) (Huertas et al., 2007). Υπφ 

απηή ηελ πξννπηηθή, ππνβαζκίδεηαη ε αμία ηεο ηππηθήο, ηεξαξρηθά θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο 

θαη αλαβαζκίδεηαη ε άηππε κάζεζε, φπσο απηή κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε ρψξνπο εξγαζίαο, 

θνηλφηεηεο ή δίθηπα πξαθηηθήο (Siemens, 2005). 

1.4 Η θευπία ηηρ διηηήρ κυδικοποίηζηρ 

Σε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο, νη νπνίεο επηθέληξσζαλ είηε ζε ιεθηηθέο είηε ζε κε-

ιεθηηθέο κνξθέο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο γηα λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαθηάηαη ε 

κάζεζε, ε ζεσξία ηεο δηηηήο θσδηθνπνίεζεο (Clark & Paivio, 1991), επηθέληξσζε 

ζπλδπαζηηθά θαη ζηηο δχν γηα λα εμεγήζεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο λφεζεο (Paivio, 

2014). Βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο, ε γλψζε εκπιέθεη ηελ ελεξγνπνίεζε δχν 

μερσξηζηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππνζπζηεκάησλ θσδηθνπνίεζεο ησλ εηζεξρφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ: ελφο ιεθηηθνχ ζπζηήκαηνο (ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ πνπ 

θσδηθνπνηνχληαη ζηε κλήκε σο ζπκβνιηθνί θψδηθεο) θαη ελφο κε ιεθηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(νπηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή εηθφλσλ πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζηε κλήκε σο αλαινγηθνί 

θψδηθεο) (Paivio, 2006). Οη ζπκβνιηθνί θψδηθεο απνηεινχλ κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο, ε 

νπνία έρεη επηιεγεί απζαηξέησο θαη κε βάζε ηηο θαηά πεξίπησζε ζπκβάζεηο γηα λα 

αληηπξνζσπεχεη έλλνηεο, ηδέεο, δεμηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο. (π.ρ. ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά 

ζχκβνια νη ράξηεο, θ.ά.). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη αλαινγηθνί θψδηθεο απνηεινχλ κηα κνξθή 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, ε νπνία δηαηεξεί ηα θχξηα αληηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ 

                                                 
1
 Σχκθσλα κε ηνλ (Vygotsky, 1978, ζ. 86), ε δψλε εγγχηεξεο ή επηθείκελεο αλάπηπμεο (zone of proximal 

development) απνηειεί ηελ «…απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θαηερόκελνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο, όπωο απηό πξνζδηνξίδεηαη 

από ηελ αλεμάξηεηε (αηνκηθή) επίιπζε πξνβιεκάηωλ, θαη ην επίπεδν ηεο ελ δπλάκεη αλάπηπμεο, όπωο 

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα επηιύεη πξνβιήκαηα θάηω από ηελ θαζνδήγεζε ελειίθωλ ή κέζα 

από ηε ζπλεξγαζία κε ηθαλόηεξνπο ζπλνκήιηθνπο…». 
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πνπ παξαηεξείηαη (π.ρ. ηα δέληξα, ηα δψα, νη άλζξσπνη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο). Τα δχν 

απηά ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζχζηεκα αλαθνξάο ζηε κλήκε, ζην 

νπνίν ζπλαληψληαη γηα λα απνδψζνπλ ην ζπλνιηθφ λφεκα ησλ επεμεξγαδφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ (Paivio, 2014). 

Βάζεη ηεο ζεσξίαο, ε ζπγθξάηεζε νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε κπνξεί λα είλαη πην 

καθξνπξφζεζκε φηαλ ε παξνπζίαζή ηνπο ζπλδπαζηεί κε ζπλαθείο ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, είηε 

πξαγκαηηθέο είηε θαληαζηηθέο (Sadoski & Paivio, 2013). Καηά ζπλέπεηα, νη δεμηφηεηεο νη 

νπνίεο δηδάζθνληαη κε ηε ρξήζε δηπινχ ηξφπνπ εηζφδνπ ησλ πιεξνθνξηψλ (σο εηθφλεο θαη σο 

ζχκβνια), καζαίλνληαη πνιχ θαιχηεξα, επεμεξγάδνληαη απνδνηηθφηεξα θαη αλαθαινχληαη 

επθνιφηεξα (Suh & Moyer, 2007). 

Ζ ζεσξία ηεο δηηηήο θσδηθνπνίεζεο παξέρεη γλσζηηθνχ ηχπνπ εξκελείεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη άλζξσπνη, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νξγαλσζεί ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε έληαμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε απηψλ ησλ εξκελεηψλ παξακέλεη ε ζχδεπμή ηνπο κε κεζφδνπο, 

κέζα ή πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ δηεγείξνπλ ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ηφζν γλσζηηθά φζν 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

1.5 Η θευπία ηηρ πολςμεζικήρ μάθηζηρ 

Σχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ε κάζεζε είλαη ελεξγφο φηαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ ηηο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ηνπο παξνπζηάδνληαη, λα νξγαλώλνπλ απηέο ζε αλάινγεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηειηθά 

λα ηηο ελζωκαηώλνπλ ζηηο ήδε δνκεκέλεο θαη εκπεδσκέλεο γλψζεηο ηνπο (Mayer, 2009).  

Ο φξνο «ελεξγφο κάζεζε» είλαη ππεξθείκελνο φξνο θάζε κνξθήο παηδαγσγηθά νξγαλσκέλεο 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία επηθεληξψλεη ζηε βαζηά εκπινθή ηνπ καζεηή κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Roehl et al., 2013). Απνδίδνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ ελεξγνχο θαη επνηθνδνκεηηθήο πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 

ζπζρεηίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηεπνκέλσλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο θαη δεζκνχο κεηαμχ νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε 

κλήκε κηθξήο δηάξθεηαο (Mayer, 2005). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

δεζκψλ είλαη ε ηαπηφρξνλε θαη φρη ε δηαδνρηθή παξνπζίαζε ησλ δχν απηψλ κνξθψλ 

εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίαο (π.ρ. παξνπζίαζε αθήγεζεο θαη θίλεζεο ηαπηφρξνλα θαη φρη 

δηαδνρηθά ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ή ζε ζπλζήθεο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ). Σχκθσλα κε 

ηνλ Mayer (2005), νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο επηηξέπνπλ θαη πξνάγνπλ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, είλαη πηζαλφηεξν λα 

νδεγήζνπλ ηνλ καζεηεπφκελν ζε ελεξγφ θαη απνηειεζκαηηθή κάζεζε.  

Ωζηφζν, εθείλν πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ηα ηειηθά απνζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο, σο πξνο 

ηε ζπγθξάηεζε θαη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ, είλαη 

ην ζπλνιηθφ γλσζηηθφ ηνπο θνξηίν (Sweller, 1988). Οη Ayres θαη Paas (2007) ππνζηεξίδνπλ 
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φηη φηαλ ην γλσζηηθφ θνξηίν είλαη ηδηαηηέξσο πςειφ (π.ρ. θηλνχκελα γξαθηθά, ρξψκαηα, 

ήρνη), απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη δπζρεξαίλεηαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε. Σε πεξηπηψζεηο κάιηζηα πνπ ε 

εηζεξρφκελε πιεξνθνξία είλαη ζχλζεηε, εθήκεξε ή κεηαβαηηθή (φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

ρσξνρξνληθέο πιεξνθνξίεο εθηέιεζεο κίαο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο), είλαη δχζθνιν απηή λα 

ζπγθξαηεζεί ζηε κλήκε βξαρείαο δηάξθεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ θαη 

ηεο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο πιεξνθνξηψλ απηνχ ηνπ είδνπο γηα κεγάια 

δηαζηήκαηα (Van Merrienboer & Sweller, 2005).   

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ παξαθάησ βαζηθψλ αξρψλ, νη 

νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Mayer (2014), ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ νξγάλσζε 

θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, πξνθεηκέλνπ ε κάζεζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη ελεξγφο: 

1. Αξρή ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεωλ: Μηα πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ή κέζα ψζηε λα δίλεηαη ζην καζεηή ε επθαηξία λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο θαη ζπλδέζεηο άκεζα. 

2. Αξρή ηεο γεηηλίαζεο θαη ηνπ ζπγρξνληζκνύ: Δίλαη θαιχηεξν νη εηθφλεο λα παξνπζηάδνληαη 

ηαπηφρξνλα κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο, έηζη ψζηε λα κελ ππεξθνξηψλεηαη ε κλήκε ζηελ 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ζπλδέζκσλ θαη ζρέζεσλ. 

3. Αξρή ηεο ζπλνρήο: Οη πνιπκεζηθέο εξκελείεο ή εμεγήζεηο γίλνληαη θαιχηεξα 

θαηαλνεηέο, φηαλ πεξηιακβάλνπλ κφλν εθείλεο ηηο ιέμεηο θαη ηνπο ήρνπο πνπ θξίλεηαη φηη 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκεία θιεηδηά ζηελ θαηαλφεζε (cues).  

4. Αξρή ηεο κνξθήο: Δίλαη πξνηηκφηεξν νη ιέμεηο λα παξνπζηάδνληαη σο αθνπζηηθή 

αθήγεζε παξά σο νπηηθφ θείκελν ζε νζφλε, ψζηε λα κελ ππεξθνξηψλεηαη ε κλήκε ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάγλσζεο θεηκέλσλ.  

5. Αξρή ηνπ πιενλαζκνύ: Δίλαη θαιχηεξν λα παξνπζηάδεηαη θηλνχκελε εηθφλα κε αθήγεζε 

παξά θηλνχκελε εηθφλα κε αθήγεζε θαη θείκελν ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε (πάιη γηα 

ιφγνπο απνθπγήο ηεο ππεξθφξησζεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο). 

6. Αξρή ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ: Οη καζεηέο κε θαιή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ ζα σθειεζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ.  

7. Αξρή ηεο πξνζωπηθνπνίεζεο: Οη καζεηέο ζα κάζνπλ θαιχηεξα φηαλ νη ιέμεηο πνπ 

δίλνληαη κέζα απφ ην θείκελν ή ηελ αθήγεζε είλαη ζε θηιηθή παξά ζε ηππηθή ή επίζεκε 

γιψζζα. 

Ζ ζεσξία ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαηάιιειν ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Καη 

ηνχην δηφηη παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζηεξηρζεί κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα ηδσκέλε θπξίσο απφ ηελ παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε. Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία ηεο 

πνιπκεζηθήο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ επξέσο απνδεθηψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη άλζξσπνη (ππφζεζε δηηηήο θσδηθνπνίεζεο, ππφζεζε ελεξγνχο 
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κάζεζεο, ππφζεζε πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ), πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηείλεη αξρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξνσζνχλ ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη φρη ην κέζν. Δπηπιένλ, πξνσζεί κία καζεηνθεληξηθή δηάζηαζε ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ηεο νπνίαο νπνηαδήπνηε πνιπκεζηθή εθαξκνγή, αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζν πξνεγκέλε είλαη, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν σο εξγαιείν 

πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο θαη πξνψζεζεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο (Ayres & Paas, 2007; 

Mayer, 2014) 

2. Η σπήζη ηηρ ηεσνολογίαρ ζηη διδαζκαλία ηηρ θςζικήρ αγυγήρ 

Σηε ζεκεξηλή επνρή, πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο ΦΑ, ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τα ζχγρξνλα πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ γηα ζπληνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα «ςεθηαθά» 

ηνπο ελδηαθέξνληα, απνηεινχλ βαζηθνχο ιφγνπο. Δπηπιένλ, ε θνηλσληθά ππαγνξεπφκελε 

αλάγθε γηα δηάρπζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ αζζελεηψλ, δηθαηνινγεί κία ελδερφκελε 

αλακφξθσζε ησλ κέζσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

εληφο ηνπο καζήκαηνο (Casey et al., 2017). 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηε ΦΑ, 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε απηψλ: α) ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ή 

παξακέηξσλ ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (Brooker & Daley-James, 2013; Staiano & Calvert, 

2011), β) ζηελ πηνζέηεζε ζηφρσλ κάζεζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Casey & Jones, 2011), γ) ζηελ θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη 

ζηελ θαηαλφεζε βαζηθνχ θηλεηηθνχ ιεμηινγίνπ (Palao et al., 2015; Papastergiou, 2010), θαη 

δ) ζηελ αχμεζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηα πνζνζηά θαη ηνλ ρξφλν 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο απμεκέλεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (Kratzke & Cox, 

2012; Papastergiou, 2009). Δπηπιένλ, ε ρξήζε εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο εληφο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ε έληαμε απηψλ ζην πιαίζην δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο ή θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. facebook θαη tweeter) απνδεηθλχεηαη φηη κπνξεί λα ελζαξξχλεη 

ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο λα ζέινπλ λα είλαη θηλεηηθά δξαζηήξηνη (Wójcicki et al., 2014), λα 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ελζνπζηψδεηο θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε απηνπεπνίζεζε ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ελίζρπζε 

ηεο πγείαο ηνπο (Wong, Merchant & Moreno, 2014). 

Ωζηφζν, παξά ηα εδψ θαη δχν δεθαεηίεο εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ςεθηαθψλ ινγηζκηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ΦΑ, δελ είλαη αθφκε μεθάζαξνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ε 

ηερλνινγία σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο (Vernadakis et al., 2008). Δλψ ηα 

πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά θαίλνληαη αξρηθά πςειά ππνζρφκελα σο πξνο ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, εληνχηνηο ε εθαξκνγή ηνπο δηαςεχδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξεπλεηψλ. Σηνηρεία φπσο ε πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ΦΑ 

κε ηελ ηερλνινγία, ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα πξνζαξκνγή ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα (π.ρ. δηδαζθαιία κε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ), θαζψο θαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο 

ησλ καζεηψλ κε ην ςεθηαθφ πιηθφ, παξαηίζεληαη ζπρλά σο πξνθιήζεηο θαη εκπφδηα ζηελ 

πνξεία (Goktas, 2012).  

Σχκθσλα κε ηνπο Krippel, McKee θαη Moody (2010), ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ νινέλα απμαλφκελσλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη λα ζηξαθεί απφ ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε παξέκβαζεο, ζην ηη ζπκβαίλεη ζην καζεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε απηφ ηνλ ηξφπν. Σηνλ ηνκέα ηεο ΦΑ θαη κε δεδνκέλε ηελ 

εξεπλεηηθά δηαπηζησκέλε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ (Almond, 2013), θαζψο θαη ηελ απνπζία παξαθίλεζεο ηνπο γηα ην κάζεκα θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ Πξσηνβάζκηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Dismore & Bailey, 2011), 

πξνβάιεη φιν θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα αλαδήηεζε κέζσλ ή πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο 

πνπ λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα παξακείλνπλ θηλεηηθά ελεξγνί.  

Οη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλ θαη 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γλσζηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί εληζρπηέο ηεο κάζεζεο θαη 

επίδνζεο θαη φρη σο ππνθαηάζηαηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο, ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζχδεπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο κε ην κάζεκα ηεο ΦΑ ζα κπνξνχζε λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ ρξήζε δηαδξαζηηθψλ βηληενπαηρληδηψλ (ηχπνπ Wii) σο εξγαιείσλ αλάιπζεο ζχλζεησλ 

ελλνηψλ θαη αξρψλ θίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή θαλφλσλ 

ηαθηηθήο αζινπαηδηψλ.  

 Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηζηνεμεξεπλήζεηο ζρεηηθά κε θνξπθαίεο επηδφζεηο αζιεηψλ, 

ή γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ κε ζπκβνπιέο άζιεζεο, δηαηξνθήο, πγείαο.  

 Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο ήρνπ (MP3), θεηκέλνπ (docs), εηθφλαο ή βίληεν 

(θηλεηά, θάκεξεο, tablet), γηα ηελ θαηαγξαθή επηδφζεσλ, ηε δεκηνπξγία θαη 

βηληενζθφπεζε εθδειψζεσλ, ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ή γξαπηψλ ηεζη 

αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε. 

 Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ εληφο θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη iphones γηα ηε κέηξεζε 

παξακέηξσλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε πξνζσπηθνχ e-

ραξηνθπιαθίνπ καζεηή κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζσκαηηθφ ιίπνο, θαξδηαθή ζπρλφηεηα, 

V02 max, ηηο πξνζσπηθέο επηδφζεηο, ηελ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, θ.ά. 

 H xξήζε εθαξκνγψλ επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (skype, facebook, sms) γηα 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ-θεδεκφλσλ, ζρεηηθά 

κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επεξγεηηθφ ξφιν ηεο άζθεζεο ζηε ζσκαηηθή, λνεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 
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 Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δίθηπα 

κάζεζεο, ζε νκάδεο εξγαζίαο (projects), ζε ηνπηθέο ή δηεζλείο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο κε 

ζθνπφ ηε γλσξηκία κε λέα αζιήκαηα, παηρλίδηα θαη ρνξνχο. 

 Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ (GPS, iPod sensors, iPhones) σο κέζσλ δεκηνπξγίαο 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλσλ κε 

ηηο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα θάζε καζεηή (βι. 

επίζεο Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Αμηνινγηθή έθζεζε Πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ γηα ηε ΦΑ ζην Λχθεην, 2014). 

Με απφιπην ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηε δηεχξπλζε 

ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαθίλεζεο γηα 

ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, φιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο 

γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο 

ζπλεζεηψλ άζθεζεο γηα πνηφηεηα δσήο.  

Παξφια απηά, ε ηερλνινγία δελ ζπληζηά κία λέα εθζπγρξνληζκέλε παηδαγσγηθή θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε έληαμή ηεο ζην πιαίζην ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΦΑ δελ ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη σο παλάθεηα ή απηνζθνπφο. Σε ηειηθή αλάιπζε, ε θαηαιιειφηεηα 

νπνηνπδήπνηε πνιπκεζηθνχ εξγαιείνπ ή ζεσξίαο κάζεζεο ζα θξηζεί απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

αμηνπνηεζεί ζηελ πξάμε αθελφο γηα ηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ κνξθψλ γλσζηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, θαη αθεηέξνπ γηα ηελ παξνρή επθαηξηψλ ελεξγνχο 

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. 

Σςμπεπάζμαηα 

Πξηλ απφ δχν δεθαεηίεο, νη Moore, Burton θαη Myers (1996) ππνζηήξημαλ φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ήηαλ αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην, θάηη πνπ κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ηζρχεη αθφκε θαη ζήκεξα. Αλ θαη νη ζεσξίεο πνπ εξκελεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηαθηάηαη ε γλψζε θαη δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζε εθζπγρξνλίδνληαη κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, εληνχηνηο ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή επίδξαζε ησλ πνιπκέζσλ παξακέλεη 

αθφκε ζην επίπεδν ηεο ζχγθξηζεο ελφο κέζνπ κε θάπνην άιιν. Ζ απνπζία δεκηνπξγηθνχ 

δηαιφγνπ κεηαμχ εξεπλεηψλ ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη εηδηθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, 

θαηά ηελ νπνία νη κελ πξψηνη ζα έδηλαλ ηηο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη δεχηεξνη ζα ηηο 

πινπνηνχζαλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε χπαξμε ελφο ζαθνχο ελλνηνινγηθνχ νξηζκνχ ζρεηηθά 

κε ην ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ.  

Τν γεγνλφο φηη νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο αληηκεησπίδνληαη άιινηε σο κέζα δηαθίλεζεο 

πιεξνθνξηψλ, άιινηε σο κέζα ζπλδπαζηηθήο παξνπζίαζεο θεηκέλνπ θαη εηθφλαο θαη άιινηε 

σο κέζα ελεξγνπνίεζεο βαζηθψλ ζπζηεκάησλ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Mayer, 

2014), θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο εξεπλεηέο πνπ επηδηψθνπλ λα θαηαδείμνπλ ηα 

καζεζηαθά ηνπο νθέιε. Δπηπιένλ, νη δπζρέξεηεο ηερληθήο θαη ζεζκηθήο πθήο πνπ πξνθχπηνπλ 
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θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ, δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην ζχζηεκα, ε κειέηε 

ηνπ νπνίνπ απαηηεί κεζνδηθή αληηκεηψπηζε κέζσ δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. 

Σην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ, νη έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ ςπρνθηλεηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ελζσκάησζήο ηνπο ζηε βάζε δξαζηεξηνηήησλ 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία θηλείηαη πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, πξνζζέηνληαο φηη ε έληαμε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

ζην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο ΦΑ, γηα λα απνθέξεη καζεζηαθά νθέιε, νθείιεη θαηά θχξην 

ιφγν λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ελφο ζπλδπαζκνχ αξρψλ θαη ζεσξηψλ πνπ λα ζέηνπλ σο βαζηθφ 

ηνπο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Υπφ ην πξίζκα ησλ ηξερνπζψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

(βι. ρακειά πνζνζηά θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηβαξπκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

έιιεηςε ππνδνκψλ άζιεζεο θαη άζθεζεο), νη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη εληφο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ΦΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα κίαο δηαδηθαζίαο πξφζθηεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ λα νδεγεί πξσηίζησο ζηελ εγθαζίδξπζε ζπλεζεηψλ δηα βίνπ 

άζθεζεο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα. Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ζπζηεκαηηθφ θαη ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπληνλίδνληάο ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα εμαηνκίθεπζε, ζπλεξγαζία, πνιπαηζζεηεξηαθή 

κάζεζε, επηθνηλσλία θαη αλαηξνθνδφηεζε. 
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