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Abstract: The study presents the results from the use of tablets and an application having
augmented reality features for teaching the digestive system to sixth-grade primary school
students. For examining the above, three groups of students were formed. To the first, the
teaching was conventional, the second group was taught using a collaborative teaching
method, while the third was taught exclusively through the use of tablets. The teaching
interventions lasted for three two-hour sessions (in each group) and, in total, 66 students were
involved. Data were collected using evaluations sheets and a questionnaire. The results
indicated that the group of students that was taught using tablets, outperformed the group that
was taught conventionally and had equally good results with the group that was taught
collaboratively. Also, students' views regarding the use of tablets were highly positive.
Further studies are recommended and the implications are also discussed.
Keywords: Augmented Reality, collaborative learning, digestive system, tablets

Πεξίιεςε: Η εξγαζία παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε εθαξκνγήο γηα tablets, κε
ζηνηρεία επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε
καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νξγαλψζεθαλ ηξεηο νκάδεο
καζεηψλ, νη νπνίεο δηδάρζεθαλ ην ίδην αληηθείκελν κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. Η πξψηε
δηδάρζεθε ζπκβαηηθά, ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ ζρήκα
δηδαζθαιίαο, ελψ ε ηξίηε δηδάρζεθε απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ tablets. Οη δηδαθηηθέο
παξεκβάζεηο δηήξθεζαλ ηξία δηδαθηηθά δίσξα ζε θάζε νκάδα θαη ζπκκεηείραλ 66 καζεηέο.
Γεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε θχιισλ αμηνιφγεζεο θαη ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Σα
απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα tablets μεπέξαζε ηελ νκάδα πνπ
ειίδα 37 απφ 269

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Σφκνο 5, Σεχρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

δηδάρζεθε ζπκβαηηθά θαη είρε εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα κε ηελ νκάδα πνπ δηδάρζεθε
νκαδνζπλεξγαηηθά. Δπίζεο, νη εληππψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηε ρξήζε ησλ tablets ήηαλ
ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Σα απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ
ζέκαηνο.
Λέμεηο θιεηδηά: επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, πεπηηθφ ζχζηεκα, ζπλεξγαηηθή κάζεζε,
tablets

Δηζαγσγή
Η έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηε ζρνιηθή ηάμε
γίλεηαη κε ζρεηηθά αξγνχο ξπζκνχο. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα αμηνπνηήζνπλ
ηηο ΣΠΔ θαη ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζεσξψληαο
ηεο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο (Wilkinson & Barter, 2016). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα,
απνηειεί ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔ) ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηα θιαζζηθά πεηξάκαηα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηηο λέεο
κνξθέο κάζεζεο αξθεηά δχζθνιεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο (Zaranis, Kalogiannakis, &
Papadakis, 2013). Παξάιιεια, νη ΦΔ απνηεινχλ έλα ζχλνιν δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην
νπνίν νη καζεηέο ζπλαληνχλ αξθεηά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ (Bates,
2016). Γηα παξάδεηγκα, ε αλζξψπηλε αλαηνκία θαη ηα ζπζηήκαηα νξγάλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ
ζψκαηνο, είλαη ζέκαηα γηα ηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ ειιηπείο γλψζεηο θαη ιαλζαζκέλεο
αληηιήςεηο (Carvalho, Silva, & Clément, 2003).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηερλνινγία, ιφγσ ησλ δηαξθψλ εμειίμεσλ, πξνζθέξεη λέα εξγαιεία
θαη ηερληθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνβνεζήζνπλ ηε δηδαζθαιία, νδεγψληαο ζε θαιχηεξα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, επξεία δηάδνζε, θαη, ζπλαθφινπζα,
επξχηαην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, παξνπζηάδνπλ νη θηλεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (γηα
παξάδεηγκα, θηλεηά ηειέθσλα θαη tablets). Πξάγκαηη, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλψλ
θαηαδεηθλχεη ηα ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ
ζπζθεπψλ (ελδεηθηηθά, Bidin & Ziden, 2013; Mang & Wardley, 2013). Μάιηζηα, έλα
ζπγθεθξηκέλν είδνο εθαξκνγψλ γη' απηέο ηηο ζπζθεπέο, πνπ αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν
Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (ΔΠ), θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Δχινγα ινηπφλ, γελλήζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην εάλ ηα tablets, ζε ζπλδπαζκφ κε κία
εθαξκνγή πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία ΔΠ, κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ζε
ζρέζε κε άιιεο, ζπκβαηηθέο, κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νξγαλψζεθαλ θαη
πινπνηήζεθαλ κία ζεηξά απφ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ είραλ σο νκάδα-ζηφρν, καζεηέο
ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ωο δηδαθηηθφ αληηθείκελν, επηιέρζεθε ην πεπηηθφ
ζχζηεκα. Η κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ,
παξνπζηάδνληαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ.

ειίδα 38 απφ 269

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Σφκνο 5, Σεχρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

1. Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαη ηνπ πεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο ζην δεκνηηθό
Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηηο ΦΔ, ζηελ Διιάδα, εζηηάδνπλ ζηελ εθκάζεζε
ελλνηψλ θαη νξηζκψλ. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε επηζηεκνληθή γλψζε ησλ καζεηψλ ζα έξζεη ζε
βάζνο ρξφλνπ, αθνχ πξψηα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν (Κνπιατδήο, Απνζηφινπ, &
Κακπνπξάθεο, 2008). Παξά ηηο αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ (Τπνπξγείν Παηδείαο,
2010), θαη ηε ζηξνθή ζε λεσηεξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αθνινπζψληαο ην ξεχκα ηνπ
επνηθνδνκεηηζκνχ, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν
εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρακειέο (OECD, 2012). Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη
δελ έρνπλ ηδηαίηεξα πεξηζψξηα επειημίαο θαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ πηζηά ην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θάηη πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο
(Παπαλησλίνπ, Μσξαΐηνπ, Καιδξπκίδνπ, Πιαθίηζε, Φηιηππίδνπ, & Καηζαδήκα, 2010).
ηα παξαπάλσ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην ζέκα ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ
παηδηψλ. Όηαλ νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν, δελ είλαη «άγξαθν βηβιίν», θέξλνπλ καδί
ηνπο ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία ή απφ ηνλ θχθιν ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο. Οη ηδέεο απηέο νλνκάδνληαη αληηιήςεηο θαη ζπρλά αληηθξνχνληαη κε ηε
ζρνιηθή γλψζε (Duit, 2007). Οη καζεηέο παξαηεξνχλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν θαη πεξηκέλνπλ
έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη θνληά ζε απηφ πνπ πεξίκελαλ,
ελζηεξλίδνληαη ηελ ηδέα (Allen, 2014). Έηζη, επεξεαζκέλνη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη
θαηεπζπλφκελνη απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, αξλνχληαη, πνιιέο θνξέο, λα πηνζεηήζνπλ ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε (Barman, Stein, McNair. & Barman, 2006).
Σέηνηεο αληηιήςεηο-παξαλνήζεηο έρνπλ νη καζεηέο θαη γηα ην πεπηηθφ ζχζηεκα (Babich,
2009). Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχλ πσο ε πέςε βνεζά ζην λα θχγεη ην θαγεηφ απφ ην ζηνκάρη
θαη λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα πεξηζζφηεξε ηξνθή (Garcia-Barros, Martinez-Losanda &
Maria Garrido, 2011). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νξίδνπλ ην πεπηηθφ ζχζηεκα ζαλ έλα ζσιήλα κε
είζνδν θαη έμνδν (Carvalho et al., 2003) πνπ ιηψλεη ηελ ηξνθή (Cakici, 2005). Η θαηαλφεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ,επίζεο,
πξνβιεκαηηθή. Υαξαθηεξηζηηθά, ην ζηνκάρη ζεσξείηαη πσο είλαη έλα κπαιφλη πνπ δελ
ζπλδέεηαη κε ην ζηφκα θαη δελ έρεη νχηε είζνδν νχηε έμνδν (Shaw, 2010).
Μέρξη ζήκεξα, ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ δελ εθαξκφδεηαη απφ
ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ,γηα λα ειέγμνπλ ηε γλψζε,
πεξηνξίδνληαη ζε ζχληνκα ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. Διάρηζηνη θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο
λα επεμεξγάδνληαη ην πεξηερφκελν θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο (Osborne & Dillon, 2008)
θαη ιίγνη ρξεζηκνπνηνχλ παηρλίδηα ξφισλ, δηαγξάκκαηα, πεηξάκαηα, ινγηζκηθά, νκαδηθή
εξγαζία, γλσζηηθή ζχγθξνπζε, αλαινγίεο-κεηαθνξέο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαηαζθεπήαλαθαηαζθεπή κνληέισλ θαη λνεκαηηθνχο ράξηεο, πνπ ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηε
κάζεζε ησλ ΦΔ (θνπκηφο, 2015; Novak, 2010). Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη πξέπεη
λα αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ δηδάζθνπκε ηηο ΦΔ εθαξκφδνληαο πην απνηειεζκαηηθέο θαη,
ηαπηφρξνλα, πην ελδηαθέξνπζεο (γηα ηνπο καζεηέο) κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.
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2. Κηλεηέο ζπζθεπέο, tablets, επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα θαη δηδαζθαιία
Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (θηλεηά ηειέθσλα, iPads θαη tablets),
επέηξεςε ηελ απνδέζκεπζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηα ρσξηθά θαη ρξνληθά ηεο πιαίζηα,
νδεγψληαο ζε απηφ πνπ νλνκάζηεθε θηλεηή κάζεζε (mobile learning, m-learning) (Sharples
& Roschelle, 2010). Έηζη, νπνηνδήπνηε άηνκν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θη αλ βξίζθεηαη θαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
(Hashemi, Azizinezhad, Najafi, & Nesari, 2011). Τπάξρεη αξθεηά εθηελήο βηβιηνγξαθία
αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ m-learning ηφζν ζε επίπεδν απφθηεζεο γλψζεσλ
φζν θαη ζε επίπεδν αχμεζεο ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε (ελδεηθηηθά, Chang, Chang, Hou,
Sung, Chao, & Lee, 2014; Di Serio, Ibáñez, & Kloos, 2013). Δπίζεο, έρεη αλαθεξζεί φηη νη
θηλεηέο ζπζθεπέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη αλεμάξηεηε κάζεζε θαη ζηελ
αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Kearney, Schuck, Burden & Aubussona, 2012), πνπ,
κε ηε ζεηξά ηνπο, δηεπθνιχλνπλ ηελ απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε (Wong, 2012). Δπίζεο, νη
θηλεηέο ζπζθεπέο δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα αμηνινγνχλ ζπλερψο ηελ πξφνδφ
ηνπο, επηηπγράλνληαο έηζη αθφκα κεγαιχηεξε απηνλνκία (West, 2013).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηηπρήο έληαμή ηνπο απαηηεί αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ
λα ρξεζηκνπνηεζεί νπζηαζηηθά (Van't Hooft, 2013). Έηζη, ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο, έλαο
ηέηνηνο ηχπνο κάζεζεο κπνξεί λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο κηθηήο κάζεζεο (blended
learning), ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα «κεηαθέξεηαη» απφ ην έλα εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ ζην άιιν (Bidin & Ziden, 2013). Οη θηλεηέο ζπζθεπέο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα
θαλνχλ ρξήζηκεο θαη ζηελ πινπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο (Kearney et al.,
2012). Η θνξεηφηεηα ησλ ζπζθεπψλ, ε επθνιία ρξήζεο, ε πνηθηιία ησλ εθαξκνγψλ, ε νζφλε
αθήο θαη ε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηεο νζφλεο, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ
ζπλεξγαζία επθνιφηεξε (Henderson & Yeow, 2012).
Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο απφ εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, αθνξά κία ζρεηηθά λέα
κνξθή ηερλνινγίαο, γλσζηή κε ηνλ φξν Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality,
ΔΠ), πνπ απνηειεί επέθηαζε/εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Yuen,
Yaoyuneyong & Johnson, 2011). Η ΔΠ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ηερλνινγία πνπ ζπλδπάδεη
πξαγκαηηθά θαη εηθνληθά αληηθείκελα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, είλαη δηαδξαζηηθή, ιεηηνπξγεί
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηνπνζεηεί/επζπγξακκίδεη ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα κε ηα εηθνληθά
(Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier, & Maclntyre, 2001). Αληίζηνηρα, νη Zhou, Duh θαη
Billinghurst (2008), νξίδνπλ ηελ ΔΠ σο ηελ ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζε ςεθηαθά
δεκηνπξγεκέλεο εηθφλεο λα επηθαιχπηνπλ κε αθξίβεηα θπζηθά αληηθείκελα ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν. πλεπψο, ην ζηνηρείν ηεο επαχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κέζσ ηεο πξνβνιήο ζε
απηφλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΔΠ
(Carmigniani, Furht, Anisetti, Ceravolo, Damiani, & Ivkovic, 2011).
Έξεπλεο ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, επηζεκαίλνπλ φηη ηέηνηεο εθαξκνγέο, πέξα απφ ηα
ηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα γηα
κάζεζε (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014; Κaufman, 2013; Kesim &
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Ozarslan, 2012). πγθεθξηκέλα γηα ηηο ΦΔ, έρεη βξεζεί πσο ε ΔΠ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ελλνηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Edwards, 2016).
ηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία, θαηαγξάθνληαη θάπνηεο απφπεηξεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ
ζπζθεπψλ θαη ησλ tablets, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο έξεπλεο ζε δηεζλέο επίπεδν, δειαδή, ηελ
αχμεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, θαη ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε (ελδεηθηηθά, Μπξαλφο &
Γεσξγηάδνπ, 2014). Δηδηθφηεξα, γηα ζηηο ΦΔ, ζε άιιε έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ησλ
tablets θαη εθαξκνγήο κε ζηνηρεία ΔΠ έρεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε
ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ρσξίο φκσο ην ίδην λα ηζρχεη θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ (Fokides & Atsikpasi, 2016).

3. Μέζνδνο
Με βάζε φζα παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, επηρεηξήζεθε ν ζπλδπαζκφο ηεο
ρξήζεο ησλ tablets θαη ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ κε ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ, έρνληαο σο βαζηθφ
ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Η βαζηθή ζέζε ηεο
εξγαζίαο είλαη φηη ηα tablets επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην δηδαθηηθφ
αληηθείκελν, απηελεξγψληαο θαη εξγαδφκελνη κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν
επλνεί ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ. Έηζη, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: (α) Τ1,
ππάξρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε tablets θαη εθαξκνγψλ ΔΠ, ζε
ζχγθξηζε κε άιιεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη (β) Τ2, νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ tablets θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε δηδαζθαιία.
3.1

Δξεπλεηηθή κέζνδνο, δείγκα θαη δηάξθεηα

Η εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ηεο νηνλεί πεηξακαηηθήο κειέηεο (quasi
experimental study) κε κία πεηξακαηηθή θαη δχν νκάδεο ειέγρνπ. Η επηινγή απηή
ηεθκεξηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δεδνκέλα επξφθεηην λα ζπιιερζνχλ απφ απηνχζηεο ηάμεηο
καζεηψλ. Οκάδα-ζηφρνο απνθαζίζηεθε λα είλαη νη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ.
Παξφηη νη καζεηέο ζε απηή ηελ ηάμε έρνπλ ήδε δηδαρζεί ην πεπηηθφ ζχζηεκα (απφ ηελ Δ΄
ηάμε θαη κφλν γηα δχν ψξεο), ζεσξήζεθε φηη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο
ζηελ θαηαλφεζή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ αμίδεη λα δηδαρζεί εθ λένπ. Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο
κειέηεο, πξνζεγγίζηεθαλ, δηεξεπλεηηθά, δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεσο Ρφδνπ θαη
εληνπίζηεθαλ ηάμεηο πνπ πιεξνχζαλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: (α) δελ είραλ δηδαρζεί ζην
παξειζφλ θάπνην δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε ηε ρξήζε tablets θαη (β) ζε επίπεδν ζχλζεζεο,
θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο θαη ζρνιηθψλ επηδφζεσλ αληηθαηφπηξηδαλ κία
ηππηθή/ζπλεζηζκέλε η΄ ηάμε ειιεληθνχ δεκφζηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Με βάζε ηηο απφςεηο
ηνπ Creswell (2012), ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη «ζπλεζηζκέλν», «ηππηθφ» θαη «πξνζηηφ». Σν
αξρηθφ δείγκα απνηεινχηαλ απφ 71 καζεηέο, απφ ηξία ηκήκαηα ηεο η΄ ηάμεο (δχν δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ). ε θάζε ηκήκα αλαηέζεθε, κε ηπραίν ηξφπν, κία απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε επφκελε ελφηεηα. Η πινπνίεζε ηεο έξεπλαο δηήξθεζε απφ ηηο 3/11/2016
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έσο ηηο 12/12/2016. Πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ελεκεξψζεθαλ νη
γνλείο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έξεπλα θαη παξείραλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεηήζεθε λα κε δηδάμνπλ κε θαλέλαλ
άιινλ ηξφπν πέξαλ απφ απηφλ πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηελ θάζε νκάδα.
3.2

Υιηθό

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ηα tablets, επηιέρζεθε ε εθαξκνγή
Anatomy-The human body, ηεο εηαηξείαο Arloon (http://www.arloon.com), ε νπνία έρεη
κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο
ζπκβαδίδεη θαη κε ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
Η εθαξκνγή απηή πεξηιακβάλεη ηξηζδηάζηαηα (3D) κνληέια (νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ) θαη
ζηνηρεία επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Μπνξεί δειαδή λα εκθαλίζεη ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα (γηα παξάδεηγκα, έλα φξγαλν)
ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν (γηα παξάδεηγκα, επάλσ ζε έλαλ καζεηή) νπηηθνπνηψληαο αθφκα
θαιχηεξα ην πξνο δηδαζθαιία ζέκα. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα
«εμαθαλίζεη» ή λα «εκθαλίζεη» θαηά βνχιεζε νξηζκέλα ζηνηρεία, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
παξαηήξεζε εζσηεξηθψλ δνκψλ, αιιά επηπιένλ, κπνξεί θαλείο λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα
«ηαμίδη» ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα (ρξεζηκνπνηψληαο 3D animation), (Δηθφλεο 1-3). Δπίζεο,
πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε δχν επίπεδα, έλα ζπλνπηηθφ θαη έλα πην
αλαιπηηθφ. Σέινο, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο εμάζθεζεο θαη ειέγρνπ γλψζεσλ. Έηζη, κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο έλα πιήξεο παθέην καζεκάησλ.

Δηθόλεο 1-3. Σηηγκηόηππα από ηελ εθαξκνγή
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Σν επφκελν βήκα ήηαλ ν θαζνξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Έηζη, ε δηδαζθαιία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεθε ζε ηξία δηδαθηηθά δίσξα: (α) ηα
πξψηα φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (δφληηα, ζηεινγφλνη αδέλεο, νηζνθάγνο, ιάξπγγαο
πάγθξεαο, ζπιήλαο, ρνιή), (β) ην ιεπηφ θαη ην παρχ έληεξν (ηα κέξε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο)
θαη (γ) ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο. Γηα λα είλαη ζπκβαηφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο κε ηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ, θαηαζθεπάζηεθαλ παξνπζηάζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ παξφκνην κε ηα 3D animations ηεο εθαξκνγήο θαη έγηλε ε ζπγγξαθή
ελφο ζχληνκνπ εγρεηξηδίνπ πνπ, ζηελ νπζία, απνηεινχζε κεηαθνξά ζην ραξηί ησλ φζσλ
πεξηιακβάλνληαλ ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο, έγηλε ζπγγξαθή θχιισλ εξγαζηψλ κε
δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο εμάζθεζεο ίδησλ κε απηψλ ηεο εθαξκνγήο.
3.3

Γηαδηθαζία

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηξεηο νκάδεο καζεηψλ. Η πεηξακαηηθή
νκάδα δηδάρζεθε απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ tablets θαη ηεο εθαξκνγήο. Η ζπκκεηνρή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίζηεθε ζε κία θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ παξνρή ηερληθήο
ππνζηήξημεο. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ρσξηζκέλνη ζε δεπγάξηα, αθνχ ε βηβιηνγξαθία
πξνηείλεη ηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ (Harlen & Qualter,
2014). Κάζε δεπγάξη είρε ζηε δηάζεζή ηνπ απφ έλα tablet. Δπίζεο, ηα tablets θαη ε εθαξκνγή
αληηθαηέζηεζαλ πιήξσο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, εθφζνλ ε εθαξκνγή πεξηειάκβαλε ηα
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κίαο ηππηθήο δηδαζθαιίαο. Έηζη, νη θξίζηκεο παξάκεηξνη ζ’ απηή ηε
κνξθή δηδαζθαιίαο ήηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε απμεκέλε απηνλνκία ηνπο θαη
ν έιεγρνο, απφ απηνχο, ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο (Wilkinson & Barter, 2016). Η θάζε
δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε ηηο παξαθάησ θάζεηο, πνπ απνηεινχλ παξαιιαγή ηνπ κνληέινπ 5Δ
(Bybee, Taylor, Gardner, Van Scatter, Carlson-Powell, Westbrook, & Landes, 2006): (α)
κηθξή εηζαγσγή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ην λέν γλσζηηθφ
αληηθείκελν κε ζπδήηεζε, (β-γ) ρξήζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη ηε κειέηε ηνπ
γλσζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ εθαξκνγή θαη (δ) απηναμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αζθήζεηο θαη εξσηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. ε θάζε θάζε ηεο
δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ήηαλ ειεχζεξνη λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη.
Μηα δεχηεξε νκάδα καζεηψλ δηδάρζεθε θαζαξά δαζθαινθεληξηθά (φπσο είλαη κία ζπλήζεο
δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ). Υξεζηκνπνηήζεθε ην έληππν πιηθφ θαη νη παξνπζηάζεηο. Ο
εθπαηδεπηηθφο παξέδηδε ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ αληηθείκελν, απεχζπλε εξσηήζεηο ζηνπο
καζεηέο, νη νπνίνη, ζηε ζπλέρεηα, εθηεινχζαλ ηηο αζθήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα
θχιια εξγαζηψλ. Η ηειεπηαία νκάδα δηδάρζεθε θη απηή κε ην έληππν πιηθφ, αιιά ην
δηδαθηηθφ ζρήκα πνπ αθνινπζήζεθε ζηεξίρζεθε ζην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν
δηδαζθαιίαο (Driver & Oldham, 1986). Έηζη: (α) ζηε θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηλφηαλ κία
εηζαγσγηθή ζπδήηεζε, πξνβαιιφηαλ θαη ζρνιηαδφηαλ ην ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, (β)
ζηε θάζε ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ, νη καζεηέο ρσξίδνληαλ ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ θαη
ζπδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαηαγξάθνληαο, παξάιιεια, ηηο
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απφςεηο ηνπο, (γ) ζηε θάζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηδεψλ νη καζεηέο κειεηνχζαλ ηα ζρεηηθά
θείκελα απφ ην εγρεηξίδην, (δ) ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ηδεψλ νη καζεηέο εξγάδνληαλ κε
ηα θχιια εξγαζίαο θαη (ε) ζηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνχ νη καζεηέο ζπκπιήξσλαλ ην κέξνο
εθείλν ησλ θχιισλ εξγαζηψλ πνπ πεξηειάκβαλε ηηο αζθήζεηο εμάζθεζεο. Με βάζε ηα
παξαπάλσ, νη ηξεηο νκάδεο δηδάρζεθαλ ην ίδην αληηθείκελν θαη κε ηελ ίδηα δηάξθεηα. Η
δηαθνξά ηνπο ήηαλ ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ θαζεκία.
3.4

Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θχιια αμηνιφγεζεο θαη έλα
εξσηεκαηνιφγην. πγθεθξηκέλα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ
ρνξεγήζεθε (ζε φινπο ηνπο καζεηέο) έλα pre-test, ψζηε λα ειεγρζνχλ νη πξφηεξεο γλψζεηο
ησλ καζεηψλ θαη λα δηαπηζησζεί ε θνηλή ηνπο γλσζηηθή αθεηεξία. Με ην ηέινο ηεο
δηδαζθαιίαο θάπνηαο ελφηεηαο, ρνξεγνχληαλ έλα θχιιν αμηνιφγεζεο ψζηε λα αμηνινγεζεί ην
ηη απνθφκηζαλ νη καζεηέο απφ ηε δηδαζθαιία. Πεξίπνπ δεθαπέληε εκέξεο κεηά ηε ιήμε φισλ
ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ρνξεγήζεθε έλα delayed post-test, πνπ πεξηείρε εξσηήζεηο απφ
φιεο ηηο ελφηεηεο, ψζηε λα ειεγρζεί ε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ γλψζεσλ. Σα pre-tests, delayed
post-tests θαη ηα θχιια αμηνιφγεζεο ήηαλ δηαξζξσκέλα έηζη ψζηε αθελφο λα θαιχπηνπλ
νιφπιεπξα ηα ζέκαηα πνπ δηδάρζεθαλ θαη αθεηέξνπ λα ππάξρεη θιηκάθσζε ηεο δπζθνιίαο
ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ (πνιιαπιήο
επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, ζπκπιήξσζεο πηλάθσλ, αληηζηνίρηζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ
πξνηάζεσλ). Όκσο, πεξηιακβάλνληαλ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (πεξίπνπ ην έλα ηξίην
ησλ εξσηήζεσλ), πνπ δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ ζηνηρεία θαη λα εθθξάζνπλ
άπνςε γηα θάπνην ζέκα. Όιεο νη εξσηήζεηο ήηαλ ίδηεο, παξφκνηεο ή εκπλεπζκέλεο απφ ηηο
αλάινγεο εξσηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. ηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα tablets,
ρνξεγήζεθε έλα πνιχ ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην κε 16 εξσηήζεηο ηχπνπ Likert ζε
πεληαβάζκηα θιίκαθα (1 = θαζφινπ, 5 = πάξα πνιχ). θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα
θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη νη εληππψζεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο κε ηα
tablets θαη ηελ εθαξκνγή.

4. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εμαηξέζεθαλ φζνη καζεηέο ήηαλ απφληεο ζε έλα ή
πεξηζζφηεξα θχιια αμηνιφγεζεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην ηειηθφ δείγκα λα απνηειείηαη
απφ 66 καζεηέο, 22 ζε θάζε νκάδα (Οκάδα 0 = ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, Οκάδα1 =
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, Οκάδα2 = δηδαζθαιία κε tablet). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζηα θχιια αμηνιφγεζεο, απηά βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο. ηνηρεία γηα ηε κέζε βαζκνινγία θαη γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε, αλά νκάδα
ζπκκεηερφλησλ θαη αλά θχιιν αμηνιφγεζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θύιισλ αμηνιόγεζεο

Φχιιν αμηνιφγεζεο 1 (max = 26)

Οκάδα καζεηώλ
Οκάδα0
Οκάδα1
Οκάδα2
(Ν = 22)
(Ν = 22)
(Ν = 22)
M
SD
M
SD
M
SD
18,64 4,14 17,27 4,44 18,36 4,04
16,82 6,35 17,73 4,33
2,64
4,74

Φχιιν αμηνιφγεζεο 2 (max = 36)

11,9

3,68

14,18

3,28

16,27

3,84

Φχιιν αμηνιφγεζεο 3 (max = 22)

12,73

5,28

13,45

2,5

14,82

4,26

Delayed post-test (max = 26)

13,64

Pre-test (max = 32)

4,12 17,09 3,62 19,64 3,06
Σημείωζη: Σν κέγηζην ζθνξ ζε θάζε θχιιν αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζε παξέλζεζε
Αλαιχζεηο δηαζπνξάο κηαο θαηεχζπλζεο (One-way ANOVA) επξφθεηην λα δηεμαρζνχλ γηα λα
ζπγθξηζνχλ νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηα θχιια αμηνιφγεζεο θαη κε βάζε ηηο 3 νκάδεο
πνπ ζπκκεηείραλ. Πξηλ γίλεη ε αλάιπζε, ειέγρζεθε ην θαηά πφζν πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αλάιπζεο. Γηαπηζηψζεθε φηη: (α) φιεο
νη νκάδεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είραλ ηνλ ίδην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ (Ν = 22), (β) ζηε
βαζκνινγία φισλ ησλ θχιισλ αμηνιφγεζεο δελ ππήξραλ αθξαίεο ηηκέο (outliers), (γ) ηα
δεδνκέλα είραλ θαλνληθή θαηαλνκή, φπσο απηφ εθηηκήζεθε απφ Q-Q γξαθήκαηα θαη ην
Shapiro-Wilk test (p > .05) θαη (δ) ε νκνηνγέλεηα ηεο δηαθχκαλζεο παξαβηάζηεθε ζε κία
πεξίπησζε, φπσο εθηηκήζεθε απφ ην test Levene (p < .05).
Δθφζνλ ηα δεδνκέλα ζε φια ηα θχιια αμηνιφγεζεο εθηφο ηνπ 3νπ πιεξνχζαλ φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο, ζε απηά δηεμήρζε ην One-way ANOVA test. ην 3ν Φχιιν Αμηνιφγεζεο , ζην
νπνίν ππήξρε παξαβίαζε κφλν ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο, αιιά πιεξνχληαλ φιεο νη άιιεο
πξνυπνζέζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη ησλ Brown-Forsythe (1974), ην νπνίν είλαη
αλζεθηηθφ ζε πεξηπηψζεηο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα One-way ANOVA θαη Brown-Forsythe test

Pre-test

Απνηέιεζκα
F(2, 63) = 0,65, p = 0,53

Δξκελεία
Μ
Σν mean score ησλ νκάδσλ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ
Σν mean score ησλ νκάδσλ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ

Φχιιν αμηνιφγεζεο 1

F(2, 63) = 29,14, p < 0,001

Φχιιν αμηνιφγεζεο 2

F(2, 57) = 11,5, p < 0,001

Φχιιν αμηνιφγεζεο 3

Brown-Forsythe
F(2, 46,04) = 1,42, p = 0,25

Μ

Delayed post-test

F(2, 63) = 15,14, p < 0,001

Σν mean score ησλ νκάδσλ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ

Σημείωζη: Μ = κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
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Post-hoc ζπγθξίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ πηζαλψλ δεπγψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εθείλα ηα
θχιια αμηνιφγεζεο φπνπ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη: (α) ζην Φχιιν αμηνιφγεζεο 1 ε Οκάδα0 (M = 16,82, SD = 6,35) δελ είρε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ Οκάδα1 (M = 17,73, SD = 4,33, p = 0,83), είρε φκσο
απφ ηελ νκάδα 2 (M = 27,64, SD = 4,74, p < 0,001), ελψ νη νκάδεο 1 θαη 2 επίζεο είραλ
κεηαμχ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p < .001), (β) ζην Φχιιν αμηνιφγεζεο 2 ε
Οκάδα 0 (M = 11,09, SD = 3,68) είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν απφ ηελ Οκάδα1
(M = 14,18, SD = 3,28, p = 0,016) φζν θαη απφ ηελ Οκάδα 2 (M = 16,27, SD = 3,84, p <
0,001), ελψ νη νκάδεο 1 θαη 2 δελ είραλ κεηαμχ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p =
0,140), (γ) ζην delayed post-test, ε Οκάδα0 (M = 13,64, SD = 4,12) είρε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν απφ ηελ Οκάδα1 (M = 17,09, SD = 3,62, p = 0,007) φζν θαη απφ ηελ
Οκάδα2 (M = 19,64, SD = 3,06, p < 0,001), ελψ, θαη πάιη, νη νκάδεο 1 θαη 2 δελ είραλ κεηαμχ
ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p = 0,059).
πλνςίδνληαο, ζην ζχλνιφ ηνπο, απηά ηα απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ φηη: (α) νη ηξεηο νκάδεο
είραλ ην ίδην αξρηθφ επίπεδν γλψζεσλ θαη, ζπλεπψο, φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
παξνπζηάζηεθαλ ζηα επφκελα θχιια αμηνιφγεζεο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή κέζνδν
δηδαζθαιίαο, (β) ε Οκάδα2 μεπέξαζε ηελ Οκάδα 0 ζε 3 απφ ηηο 4 πεξηπηψζεηο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ delayed post-test), (γ) ε Οκάδα1 μεπέξαζε ηελ Οκάδα 0 ζε 2
απφ ηηο 4 πεξηπηψζεηο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ delayed post-test) θαη (δ) ε Οκάδα2
μεπέξαζε ηελ Οκάδα1 ζε κία κφλν πεξίπησζε, ελψ ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο νη δχν νκάδεο
ήηαλ ηζνδχλακεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Τ1 επαιεζεχεηαη κεξηθψο.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ησλ tablets, κεηά ην πέξαο ησλ
δηδαζθαιηψλ, είρε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηελ εθαξκνγή. Απφ
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε φηη νη καζεηέο ζρεκάηηζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή άπνςε
γηα φιεο ζρεδφλ ηηο παξακέηξνπο ηεο εθαξκνγήο, επαιεζεχνληαο έηζη ηελ Τ2. Σα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.
Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ εληππώζεσλ

Δξώηεζε
Πφζν ζνχ άξεζαλ ηα 3D αληηθείκελα;
Πφζν ζνχ άξεζαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πήξεο;
Πφζν ζνχ άξεζε ην animation;
Πφζν ζνχ άξεζε ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο θαη νη άιιεο «ηαηλίεο»;
Πφζν ζνχ άξεζε πνπ δσληάλεςε ην αλζξψπηλν ζψκα;
Πφζν ζνχ άξεζε ε εθαξκνγή γεληθά;
Θα έιεγεο φηη ην κάζεκα ζνχ θάλεθε ζαλ παηρλίδη;
Πφζα ζεσξείο φηη έκαζεο απφ ηελ εθαξκνγή;
νχ θάλεθε εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο;
νχ θάλεθε εχθνιν λα κάζεηο;
Θα ήζειεο λα θάλεηο άιια καζήκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν;
Θα πξφηεηλεο ζε άιινπο λα παίμνπλ θαη λα κάζνπλ

M
4,5
4,5
4,91
4,73
4,64
4,36
4,55
4,18
4,27
4,23
4,41
4,55

SD
1,01
0,60
0,29
0,46
0,58
0,66
0,86
0,73
0,77
0,87
0,59
0,67
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Θα ήζειεο λα κάζεηο θαη άιια κέξε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο έηζη;
νχ άξεζαλ ηα ηεζη θαη ηα quiz;
νχ θάλεθαλ εχθνια;
Πφζν ζνχ άξεζε ε ζπλεξγαζία κε ην δηπιαλφ ζνπ;

4,32
4,68
4,36
4,68

0,57
0,48
0,79
0,48

5. Σπδήηεζε
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θάλεθε φηη νη καζεηέο πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ tablets θαη
ηεο εθαξκνγήο μεπέξαζαλ ηνπο καζεηέο πνπ δηδάρζεθαλ ζπκβαηηθά. Απηφ ην απνηέιεζκα
ζπκθσλεί κε άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο ζχγθξηλαλ ζπκβαηηθέο δηδαζθαιίεο κε δηδαζθαιίεο πνπ
αμηνπνίεζαλ tablets θαη εθαξκνγέο ζε απηά, θαηαιήγνληαο φηη κε ηε ρξήζε ηέηνησλ
εξγαιείσλ επηηπγράλνληαη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (ελδεηθηηθά, Fokides &
Atsikpasi, 2016). Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ tables δε θάλεθε λα
μεπεξλνχλ ηα απνηειέζκαηα κίαο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίρζεθε ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο
κεζφδνπο. Μία ζεηξά ζηνηρείσλ κπνξεί λα έπαημαλ ξφιν ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα.
Η αιιειεπίδξαζε κε ηα αληηθείκελα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ίζσο λα βνήζεζαλ ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, θάλνληαο ηε κάζεζε ζπλνιηθά πην απνηειεζκαηηθή, φπσο
ππνζηεξίδνπλ νη Medicherla, Chang θαη Morreale (2010). Αληίζηνηρα, ζεσξείηαη φηη ε
έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο κε ην γλσζηηθφ πιηθφ -φπσο ίζρπε ζηηο δχν άιιεο κεζφδνπο- κπνξεί
λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Pengcheng, Mingquan, & Xuesong,
2011). Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηνχζε ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα. Σφζν απηά φζν θαη ηα
ηξηζδηάζηαηα animations ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα βνήζεζαλ ηα παηδηά λα νπηηθνπνηήζνπλ
θαιχηεξα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, φπσο ππνζηεξίδεη ν Edwards (2016). Έλα άιιν ζηνηρείν
ηεο εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα έπαημε ξφιν ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, είλαη ε δπλαηφηεηά
ηεο λα πξνβάιεη ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν (Medicherla et al.,
2010; Rahn & Kjaergaard, 2014). Έηζη, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία γηα αθφκα θαιχηεξε
νπηηθνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, βιέπνληαο ην αλζξψπηλν ζψκα λα «δσληαλεχεη»
κπξνζηά ηνπο (βι. Δηθφλα 3).
Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο εξγάζηεθαλ ρσξίο ηε βνήζεηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μειέηεζαλ ειεχζεξα θαη παξαθηλήζεθαλ λα εξγαζηνχλ κε ην ξπζκφ θαη
ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη επηζπκνχζαλ. Έηζη, κειεηνχζαλ κφλνη ηνπο ηελ χιε θαη έιεγραλ ην
ξπζκφ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηε ζέζε φηη φηαλ νη καζεηέο
απηελεξγνχλ θαη εξγάδνληαη κε απμεκέλν βαζκφ απηνλνκίαο, επηηπγράλνπλ θαιά καζεζηαθά
απνηειέζκαηα (Kearney et al., 2012; West, 2013; Wong, 2012). Παξάιιεια , φκσο, νη
καζεηέο εξγάζηεθαλ ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηα
απνηειέζκαηα νθείινληαη θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ πηνζεηψληαο ηελ άπνςε απηψλ
πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ησλ tablets παξάιιεια κε ζπλεξγαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο
νδεγεί ζε θαιά απνηειέζκαηα (Fokides & Atsikpasi, 2016; Kearney et al., 2012). Η άπνςε
απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε νκάδα καζεηψλ πνπ εξγάζηεθε θη απηή ζπλεξγαηηθά,
αιιά ρσξίο ηε ρξήζε tablets, πέηπρε θη απηή θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ νκάδα
καζεηψλ πνπ δηδάρζεθαλ θαζαξά ζπκβαηηθά.
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ρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην εληππψζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηα tablets,
θάλεθε ε ηζρπξά ζεηηθή άπνςή ηνπο γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζηε δηδαζθαιία.
Γεληθά, ζεσξείηαη φηη νη ζπκβαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο δελ πξνζθέξνπλ ηφζα θίλεηξα γηα
κάζεζε ζηα παηδηά ζε ζρέζε κε άιιεο πην δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Mayer,
2011). Όλησο, απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο, επαιεζεχεηαη ε άπνςε φηη
νη εθαξκνγέο κε ζηνηρεία ΔΠ, ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, παξέρνληάο
ηνπο θίλεηξα γηα κάζεζε (Kaufman, 2003; Keegan, & Mileva, 2010; Kesim & Ozarslan,
2012). Δπίζεο, νη καζεηέο επηζήκαλαλ ηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα πνπ είρε ε φιε δηαδηθαζία,
πνπ θαη απηφ ην ζηνηρείν κπνξεί λα ζπλέβαιε ζηα πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα κάζεζε (Klopfer
& Squire, 2008). Σέινο, νη καζεηέο, δήισζαλ φηη δελ ηνπο θάλεθε δχζθνινο ν ρεηξηζκφο ησλ
tablets θαη ηεο εθαξκνγήο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ήδε θαιή ηνπο ζρέζε κε ηελ
ηερλνινγία (Görhan, Öncü, & Şentük, 2014).
Έλα ηειεπηαίν ζέκα πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε κία εκπνξηθή εθαξκνγή. Παξφηη αμηφινγε, αξθεηά ζεκεία ηεο
επηδέρνληαη βειηίσζεο. Απηφ ην γεγνλφο ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα θαηαζθεπή
εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ζηε δηδαζθαιία. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ,
ψζηε ηα tablets (φπσο θη νπνηαδήπνηε άιιν ηερλνινγηθφ εξγαιείν), λα κπνξνχλ λα
ελζσκαησζνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

6. Σπκπεξάζκαηα
Η έξεπλα έρεη πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. Παξφηη ην δείγκα ήηαλ επαξθέο γηα
ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν θαη φρη πεξηνξηζκέλν, γεσγξαθηθά, ζε
κία πφιε. Κάηη ηέηνην, ζα επέηξεπε επθνιφηεξε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πνηνηηθά
εξεπλεηηθά δεδνκέλα (γηα παξάδεηγκα, ζπλεληεχμεηο θαη παξαηεξήζεηο), ζα επέηξεπαλ
νιφπιεπξε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ήηαλ θη απηφο
κηθξφο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επέβαιαλ ηα ζρνιεία. Σέινο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ
ζην εξσηεκαηνιφγην εληππψζεσλ, κπνξεί λα κελ ήηαλ απφιπηα εηιηθξηλείο.
Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Έηζη, ζα
κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ ζε άιιεο ηάμεηο ή εμεηάδνληαο θη άιια ζπζηήκαηα νξγάλσλ ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. πγθξηηηθέο κειέηεο κε ηελ αμηνπνίεζε θη άιισλ ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαδείμνπλ , εάλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα νθείινληαη ζην
κέζν ή ζε άιινπο παξάγνληεο. Μειέηεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ παξεκβάζεσλ ζα κπνξνχζαλ
λα εληνπίζνπλ, εάλ ε ρξήζε ησλ tablets δελ επηδξά κφλν ζην επίπεδν απφθηεζεο γλψζεσλ,
αιιά θαη ζην επίπεδν αιιαγήο ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. Σέινο, ε ρξήζε
πνηνηηθψλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα επέηξεπε ηελ πιήξε θαη ζαθή θαηαλφεζε ηνπ
ζέκαηνο.
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Παξά ηνπο εξεπλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ε γεληθή εληχπσζε απφ ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο
ήηαλ φηη ε ρξήζε ησλ tablets ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έρεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα θαη
φηη έρνπλ ηε δπλακηθή λα απνηειέζνπλ ζηνηρείν ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο. Η
παξνχζα εξγαζία ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με δεδνκέλν ην έληνλν εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη, ζην θνληηλφ κέιινλ, ζα εμεπξεζνχλ αθφκα πην
απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αμηνπνίεζήο ηνπο, έηζη ψζηε, ηειηθά, λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ηεο
δηδαθηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ.
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