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Abstract: The aim of the present study was to investigate the added value and pedagogical
benefits towards the use of AR application as a learning tool, as well as, to identify the factors
that may affect the use of AR appsand suggest effective ways to avoid them through distance
professional training courses. In-service teachers were trained in how to design and develop
augmented reality applications for their integration into teaching practice during the Covid-19
pandemic. In the present research, the qualitative sampling method was utilized and more
specifically the "convenient" sampling (Mertens, 2014). The data analysis used was the
thematic analysis for qualitative data. The results of this research present distance
professional training seminars for augmented reality as beneficial for teachers, although they
still face challenges and obstacles that need to be overcome. Crucial factors are the urgent
need for effective cooperation between key stakeholders to support and make available AR
applications in school, the lack of access to appropriate technological equipment to promote
AR technology in teaching and learning, and the lack of incentives for personal and
professional development, regarding the design and utilization of new technology tools and in
particular, AR applications.
Keywords: distance professional training courses, augmented reality applications, in-service
elementary school teachers, Covid-19
Πεξίιεςε: Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο
εξγαιείν κάζεζεο, θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ
αμηνπνίεζε ΔΠ. Οη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψζεθαλ ζην πψο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηε
δηδαθηηθή πξάμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο Covid-19.Σηελ παξνχζα έξεπλα,
αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε «βνιηθή»
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δεηγκαηνιεςία (Mertens, 2014). Η ζεκαηηθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε εθαξκφζηεθε γηα ηελ
αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.. Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηα
εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ επαπμεκέλε
πξαγκαηηθφηεηα σο επεξγεηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξφιν πνπ εμαθνινπζνχλ λα
αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο θαη εκπφδηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη λα μεπεξαζηνχλ. Καζνξηζηηθνί
παξάγνληεο απνηεινχλ ε επείγνπζα αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
βαζηθψλ θνξέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη δηαζεζηκφηεηα εθαξκνγψλ ΔΠ ζην ζρνιείν, ε
ειιηπήο πξφζβαζε ζηνλ θαηάιιειν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ηερλνινγίαο ΔΠ θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαζψο επίζεο θαηε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα
πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε
εξγαιείσλ λέαο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, εθαξκνγέο ΔΠ.
Λέμεηο θιεηδηά: εμ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθαξκνγέο
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Covid19

Δηζαγσγή
Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε απμαλφκελε ζεκαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα
βίνπ κάζεζεο έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο κάζεζεο (Skoulikari,
Tsolis&Tsakalidis, 2014). Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεη ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο
ηελ επθαηξία λα κνξθσζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο ρσξίο λα
πεξηνξίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο, αθνχ εμ νξηζκνχ απνηειεί κηα θαηλνηφκα
δηαδηθαζία θαζψο δηαθέξεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο(Chenetal., 2017).
Η πηνζέηεζε αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία,
πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο, ελψ παξάιιεια επεθηείλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα εθκεηαιιεπηεί θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο
πξνζεγγίζεηο (Hrabowski, 2014). Σήκεξα, ε λέα ηερλνινγία ηεο Δπαπμεκέλεο
Πξαγκαηηθφηεηαο (ΔΠ) (Augmented Reality), έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη νη κέρξη ηψξα έξεπλεο (Saforrudin, Zaman&Ahmad, 2011; Wu, Lee,
Chang&Liang, 2013) δηαπηζηψλνπλ πσο ε αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά
καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηδαζθαιίαο.
Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19, ε δηαδηθηπαθή
δηδαζθαιία αλαπηχρζεθε ξαγδαία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη έγηλαλ γξήγνξεο κεηαβάζεηο ζε
φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο. (Li & Lalani, 2020). Ωζηφζν, παξ’ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα καζεζηαθά νθέιε πνπ
έρεη ε ηερλνινγία ηεο ΔΠ ζην θνκκάηη απηφ, εληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ην πσο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ
ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηελ πξνζαξκφζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθήο
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δηδαζθαιίαο γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Η θαηάιεμε ζην ζπκπέξαζκα απηφ
θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ κέζα απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο εθαξκνγέο ΔΠ, θαζψο θαη άιισλ
δηαθφξσλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο παξεκπνδίδνπλ ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή
ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζηελ δηδαζθαιία (έιιεηςε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαθή ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν, δηαζεζηκφηεηα εθαξκνγψλ, θνθ).Σπλεπψο, απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, θαζηζηά ηελ
επείγνπζα αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ζηελ
ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ ΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζεζεί θαη λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε
ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπο.

Σθνπόο θαη Δξεπλεηηθνί Σηόρνη
Βάζεη ησλ πην πάλσ επηρεηξεκάησλ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ζηφρνο ηεο
ηξέρνπζαο κειέηεο, ε νπνία δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηελ ελζσκαηψζε ηεο Δπαπμεκέλεο
Πξαγκαηηθφηεηαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, σο
καζεζηαθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.
Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο έρνπλ σο αθνινχζσο:
1. Γηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ.
2. Δληνπηζκφο παξαγφλησλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ΔΠ απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εξγαιείν κάζεζεο γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ.

Θεσξεηηθό πιαίζην
Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα (ΔΠ)
Η ΔΠ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο
καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην πξαγκαηηθφ θαη ην επαπμεκέλν
πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, θάζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
αλάγλσζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλνπο επίπεδνπο ζηφρνπο, ηέηνηνπο ψζηε φηαλ
απηνί εληνπίδνληαη απφ κία ζπζθεπή ΔΠ λα ππεξηίζεληαη ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
καζεηή θείκελν, γξαθηθά ζηνηρεία, βίληεν θαη ήρνο. Έηζη, ην δηάβαζκα γίλεηαη πην
ελδηαθέξνλ θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ (Βεξπθφθνπ,2013).Γηάθνξεο εθαξκνγέο είλαη
πιένλ δηαζέζηκεο θαη δσξεάλ κε κε απαηηεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Σχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Arth, Grasset, Gruber, Langlotz,
Mulloni θαη Wagner (2015), ε ΔΠ εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά θαη εηδηθφηεξα κε ηελ δπλαηφηεηα
ελζσκάησζεο ηεο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο.
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Αθφκε, ε ΔΠ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ή αθφκε θαη δηάθξηζεο ηεο ηππηθήο θαη
άηππεο κάζεζεο (Bronack, 2011; Kidd&Crompton, 2016; Wu, Lee, Chang&Liang, 2013). Σε
ζρεηηθή έξεπλα ησλ Chen, Chou θαη Huang (2016), έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ησλ
εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΠ θαη ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα απφ ην 2013, κε
εηδηθή εζηίαζε ζηελ επηζηήκε, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. Δπηπιένλ, νη
εξεπλεηέο Akcayir θαη Akcayir(2017),θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα, απφ κειέηεο
ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα κε έληνλε εζηίαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο εθαξκνγέο θηλεηήο
ηειεθσλίαο. Δλδηαθέξνλ απνηειέζκαηα παξαηήξεζαλ επίζεο θαη νη εξεπλεηέο Azuma,
Baillot, Behringer, Feiner, Julier, θαη MacIntyre(2001) νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηελ ΔΠ απφ
ηελ άπνςε ηεο ελζσκάησζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ
θαη εηθνληθψλ ζηνηρείσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλαγλψξηζε θαη απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ
λα ζπλππάξμνπλ κεηαμχ ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο (Chen, Chi, Hung&Kang 2011;
Dunleavy, Dede&Mitchell, 2009; Santos, Chen, Taketomi, Yamamoto, Miyazaki&Kato,
2014).
Σχκθσλα κε ηνλ Schrader (2008) ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα
εμεηαζηεί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε δξάζε θαη ην ξφιν ηεο
ηερλνινγίαο δειαδή ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ από, για, θαη με ηελ ηερλνινγία. Οη
καζεηέο καζαίλνπλ από ηελ ηερλνινγία φηαλ βξίζθνληαη θπξίσο ζε ππνζηεξηθηηθά
ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα εθκάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ θαη εθγχκλαζεο
ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ για ηελ ηερλνινγία, φηαλ δειαδή
ε ίδηα είλαη ην αληηθείκελν κάζεζεο θαη φρη ην κέζν. Τν ζεκαληηθφηεξφ φκσο είλαη νη
καζεηέο λα καζαίλνπλ με ηελ ηερλνινγία. Η ηερλνινγία λα είλαη ζπλεξγάηεο κάζεζήο ηνπο
ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο(Eteokleous, 2008; Jonassen, 1999). Σθνπφο είλαη ε
ΔΠ λα αμηνπνηεζεί σο έλαο ζπλεξγάηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ, έηζη ψζηε λα
ηελ αμηνπνηήζνπλ γηα λα εθηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο.
Παηδαγσγηθά νθέιε ΔΠ
Η ηερλνινγία ΔΠ θξίλεηαη σο θαηάιιειε γηα λα πηνζεηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε
αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί λα επηθέξεη πνιιαπιά παηδαγσγηθά νθέιε. Γηάθνξεο κειέηεο,φπσο
αλαθέξνληαη πην θάησ(Saforrudinet. al, 2011; Billinghurst&Duenser, 2012; Johnsonetal.,
2010; Tarng&Ou, 2012), δηεμάγνληαη ζπρλά γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε ρξήζε ηεο ΔΠ ζηελ
εθπαίδεπζε είηε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε κε βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα φπσο επηζηήκε, βηνινγία, καζεκαηηθά, ρεκεία, θπζηθή, γεσκεηξία,
γεσγξαθία θαη κεραλνινγία, είηε ζηελ άηππε θαη κε-ηππηθή εθπαίδεπζε.
Έξεπλεο (Saforrudinet. al, 2011; Billinghurst&Duenser, 2012; Johnsonetal., 2010; Tarng&Ou,
2012) επηθεληξψζεθαλ θαη απέδεημαλ φηη ε ΔΠ είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη ην επίπεδν
θηλήηξσλ ηνπ καζεηή, δίλνληαο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, εηδηθά ζε πην
αδχλακνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΠ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο θαη επίζεο, απμάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο θακπχιεο
κάζεζεο ζηελ εθκάζεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. Πέξα απφ απηφ, είλαη ζε ζέζε λα δψζεη κηα
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λέα εκπεηξία κάζεζεο πνπ είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη πξνσζεί ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ
ην ίδην ην ζέκα πνπ καζαίλνπλ επνκέλσο, απηφ βνεζάεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζηε γλψζε.Η
ρξήζε ηεο ΔΠ ζηελ ηάμε έρεη επαλεηιεκκέλα απνδεηρζεί φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
κάζεζε ζε κεγάιν βαζκφ (Billinghurst&Duenser, 2012, Johnsonetal., 2010; Tarng&Ou,
2012), φηη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Jerry & Aaron, 2010;
Lee, 2012; Rasimah et al., 2011; Tarng & Ou, 2012), θαζψο επίζεο φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε
ζηηο ζηάζεηο κάζεζεο νξηζκέλσλ καζεηψλ ζπκβάιινληαο ζηελ βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπο
θαη ηεο ζρέζεο εθκάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Jerry & Aaron, 2010).
Μηα βαζηθή παηδαγσγηθή πξνζθνξά ηεο ΔΠ είλαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο εηθνληθψλ
αληηθεηκέλσλ απφ κφξηα ζε πιαλεηηθά ζψκαηα, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ
θαη λα θαηαλνήζνπλ δηα ρεηξαγψγεζεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ,
είηε ζε πνιχ κηθξφ είηε πνιχ κεγάιν βαζκφ γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο (Johnson
et al., 2010). Μηα άιιε βαζηθή παηδαγσγηθή πξνζθνξά είλαη ε δπλαηφηεηα επηθαιχςεσο
ζρεηηθψλ κε ηα ζπκθξαδφκελα (Azuma, 1997& Cristancho et al., 2011). Απηφ επηηπγράλεηαη
κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ αγθχισζε ησλ εηθνληθψλ δεδνκέλσλ ζε θαη απφ πξαγκαηηθά
αληηθείκελα. Δπίζεο, ζε κειέηε ησλ Fonseca, Martí, Redondo, NavarroθαηSánchez (2013)
αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο ΔΠ ζηελ
αχμεζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο ηνπ καζεηή, κε ζεκαληηθφηεξν απφ φια ην γεγνλφο φηη
πξνζθέξεη κηα εθ ησλ πξνηέξσλ νπηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη κειινληηθά λα
θέξνπλ εηο πέξαο νη καζεηέο, θαη σο εθ ηνχηνπ, θαζηζηά πην εχθνιε ηε δηεξεχλεζε θαη
αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ.
Η ΔΠ κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξνί ή
κε πξαθηηθνί γηα ην ζρνιείν λα απνθηήζεη, γηα παξάδεηγκα, εμειηγκέλν εξγαζηεξηαθφ
εμνπιηζκφ (Fjeld & Voegtli, 2002). Τα ζπζηήκαηα ΔΠ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα
βειηηψζνπλ κηα πνηθηιία παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Johnson et al., 2010; Shelton, 2002).Η
εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηεο ΔΠ έρεη κειεηεζεί ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα, ζην λεπηαγσγείν,
ζηελ πξσηνβάζκηα, ζηε δεπηεξνβάζκηα (Koutromanos, Sofos&Avraamidou, 2015) θαη ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Scrivner, Madewell, Buckley&Perez, 2016), ηφζν ζε ηππηθή, άηππε
θαη κε-ηππηθή κάζεζε. Τν θνηλφ ζπκπέξαζκα ησλ ζπζηεκαηηθψλ αλαζθνπήζεσλ δηαθφξσλ
εκπεηξηθψλ εξεπλψλ είλαη φηη νη εθαξκνγέο ΔΠ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Huang,
Chen&Chou, 2016; Bacca, Baldiris, Fabregat&Graf, 2014).
Η ΔΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα θαη λα ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ,
βειηηψλνληαο
ζεκαληηθά
ηα
θίλεηξα
κάζεζεο
(Radosavljevic,
Radosavljevic&Grgurovic, 2018), ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Wei, Weng, Liu&Wang, 2015),
παξέρεη πην απζεληηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο (Scrivner, Madewell, Buckley&Perez, 2016) θαη
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κάζνπλ θάλνληαο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν (Akçayır&Akçayır, 2017). Σε έξεπλα ησλ AkcayirθαηAkcayir(2017), ε ΔΠ ήηαλ ζε
ζέζε λα βειηηψζεη ην βαζκφ απφιαπζεο θαη δηαζθέδαζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ρεηξίζηεθαλ
νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη παξείρε πεξηζζφηεξε επθνιία ζηε
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δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ αθφκα, κε ηε ρξήζε ηεο ΔΠ λα
απμήζνπλ ην επίπεδν εκπινθήο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε.
Οη εξεπλεηέο Kamarainen, Metcalf, Grotzer, Browne, Mazzuca, Tutwiler, θαηDede (2013),
παξείραλ επίζεο ζηνηρεία φηη ε ΔΠ ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχηηκε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ
ζε δηάθνξεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελψ πξνεγνπκέλσο απαηηνχζαλ κεηάβαζε ζε
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηψξα ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο εκπεηξίεο
ζηνπο καζεηέο εληφο ηεο ηάμεο κε ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ. Σπκπιεξψλνληαο ηα πην
πάλσ, ζε έξεπλα ησλ Salmi, Kaasinen θαη Kallunki (2012), ε ΔΠ άιιαμε ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία θαη ην καζεζηαθφ ζηπι αθνχ ε κάζεζε ήηαλ πιένλ καζεηνθεληξηθή θαη απηνθαηεπζπλφκελε απφ ηνλ καζεηή έρνληαο επεξγεηηθφ ξφιν αθφκα θαη ζηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ
ιφγσ ησλ απζεληηθψλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο. Σην θνκκάηη ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ, ζε κηα αλαζθφπεζε απφ ηνπο εξεπλεηέο Akcayir θαη Akcayir (2017),
δηαπηζηψζεθε φηη ε ΔΠ πξνψζεζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη
φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ήηαλ πην επνηθνδνκεηηθή.
Έλα άιιν καζεζηαθφ φθεινο πνπ εληνπίζηεθε (κε κεηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ
δηεθπεξαηψζεθε) απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζεθε ζε θνηηεηέο κε ζθνπφ λα κάζνπλ ηα ζπζηαηηθά
ελφο αεξνζηξνβίθνπ θηλεηήξα ρξεζηκνπνηψληαο ζπλζήθεο ΔΠ, ήηαλ ε καθξνπξφζεζκε
δηαηήξεζε κλήκεο,φπνπ έξεπλεο δηαπίζησζαλ φηη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη κάζεη ν καζεηήο
κέζσ εκπεηξηψλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο ΔΠ, απνκλεκνλεχεηαη πην έληνλα ζε ζρέζε κε κε ΔΠ
εκπεηξηψλ(Vincenzi, etal., 2003; Macchiarella&Vincenzi, 2004; Macchiarella, et. al., 2005;
Valimont, Gangadharan, Vincenzi&Majoros, 2007).
Έλα άιιν καζεζηαθφ φθεινο πνπ εληνπίζηεθε ζε άιιε ζρεηηθή έξεπλα ήηαλ ε απμεκέλε
θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ είραλ νη καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ νη καζεηέο δελ ήηαλ ζε
ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ρσξίο ηε ρξήζε ΔΠ. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη πξνεγνχκελσο νη
καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ παξαδνζηαθά ή παζεηηθά εξγαιεία γηα λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή
εκπεηξία (π.ρ. έλα βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη ε ηάμε). Γηα ην ιφγν απηφ, ζε δχν
είδε κάζεζεο δηαθξίλεηαη ε απμεκέλε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ: ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο
γισζζηθψλ ζπζρεηίζεσλ (Learning language associations) θαζψο επίζεο, θαη ηεο ρσξηθήο
δνκήο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο (Learning spatial structure and function)(Radu, 2014, p.1535).
Δπηπξφζζεην καζεζηαθφ φθεινο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία ΔΠ θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεηαη
απφ δηάθνξεο έξεπλεο(Morrison et al., 2009; Radu, 2014, DiSerioetal, 2013; Salmietal., 2012)
θαη ε βειηίσζε ζην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σπγθεθξηκέλα, ν Morrison θαη
νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009), παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο ηνπο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
πινεγεζνχλ ζε κηα γεηηνληά ρξεζηκνπνηψληαο έλα ράξηε ΔΠ πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλνο σο
εθαξκνγή ζε θηλεηή ζπζθεπή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ εηθνληθφ ρψξν φπνπ ηα κέιε
ηεο νκάδαο κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλέο έλλνηεο,
εμεξεπλψληαο ηνλ ράξηε δσληαλά θαη φρη εηθνλνγξαθεκέλα. Αληίζεηα, ζε έλα πεξηβάιινλ
ηάμεο απηφ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κφλν ρξεζηκνπνηψληαο κηα εθαξκνγή ραξηνγξάθεζεο
εληνπηζκνχ ηνπνζεζίαο(GPS).
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Αθφκα, ε αχμεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο απνηειεί αθφκε έλα καζεζηαθφ
φθεινο ηεο ΔΠ, θαηά ην νπνίν ν πςειφο ελζνπζηαζκφο ησλ ρξεζηψλ λα εκπιαθνχλ κε ηηο
εκπεηξίεο ΔΠ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο, πεξηζζφηεξεο
δηαζθέδαζεο θαη κεγαιχηεξεο επραξίζηεζεο ζηνπο καζεηέο. Σπλεπψο, νη καζεηέο γίλνληαη
πξφζπκνη λα επαλαιάβνπλ ηελ εκπεηξία κε ηε ρξήζε ΔΠ δηφηη κεγαιψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο
θαη ηα θίλεηξα ηνπο παξακέλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε κηα παξαδνζηαθή
εκπεηξία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κέζσ εγρεηξηδίσλ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο (Radu, 2014).
Τέινο, ζεκαληηθή απνηειεί θαη ε έξεπλα ησλ DiSerio, Ibáñez θαηKloos (2013), νη νπνίνη
είραλ ζπγθξίλεη ην βαζκφ θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ επηπέδνπ Γπκλαζίνπ πνπ
παξαθνινχζεζαλ παξνπζίαζε πιηθνχ ΔΠ ζε ζρέζε κε νκάδεο καζεηέο πνπ είραλ
παξαθνινπζήζεη κηα ζπλεζηζκέλε πξνβνιή δηαθαλεηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
παξαηεξήζεθε φηη ε ρξήζε ηεο ΔΠ είρε κεγαιχηεξν βαζκφ απνδνρήο απφ ηνπο καζεηέο θαη
επίζεο είραλ εληππσζηαζηεί κε ην πιηθφ ΔΠ (DiSerioetal, 2013). Σε κηα άιιε έξεπλα ησλ
Salmietal., (2012), φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο 292 εθπαηδεπηηθψλ ζε εξσηεκαηνιφγηα,
φζνλ αθνξά ζηα παηδαγσγηθά νθέιε πιηθνχ ΔΠ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, θάλεθε φηη ν ξφινο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο
θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Η δηαδηθαζία αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη
θαζνδεγείηαη πεξηζζφηεξν απφ ην καζεηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ αμηνπνηείηαη πιηθφ ΔΠ, ελψ
παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε ελεξγφο ηνπ ζπκκεηνρή (Salmietal., 2012).
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε
Παξφιν πνπ ε ρξήζε ηεο ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε ηείλεη λα απμάλεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ
θηλεηψλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηακπιέησλ, ην επίπεδν απνδνρήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε
εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην. Γηα λα εθαξκνζηεί κηα λέα ηερλνινγία ζε
νπνηνδήπνηε ηνκέα, ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνρήο ηνπ ρξήζηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Όζνλ
αθνξά ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ΔΠ, πνιιέο έξεπλεο βαζίζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε γηα ηε κείσζε καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ (Nilsson
& Johansson, 2007).
Σχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Dalim, Kolivand, Kadhim, Sunar θαη Billinghurst(2017) ζε
ζρεηηθή ηνπο έξεπλα δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απνδνρή
ηεο ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε θαηέιεμαλ σο εμήο. Πξψηνο παξάγνληαο εληνπίζηεθε ε δηδαθηηθή
χιε ε νπνία πξέπεη λα εμηζνξξνπεζεί κε ηηο παηδαγσγηθέο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο
πεξηερνκέλνπ, θαη έπεηηα, ε ζηαζεξφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο δειαδή ε αμηνπηζηία ηεο
εθαξκνγήο κε ρξήζε ΔΠ γηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αθνινπζεί ε δπλαηφηεηα απηνδηδαζθαιίαο φπνπ ν
καζεηήο ζα κπνξεί λα αιιεινεπηδξάζεη κε ηελ εθαξκνγή ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ή νπνηαδήπνηε γνληθή θαζνδήγεζε, ην πιαίζην θαη νη ζπλζήθεο ηεο ηάμεο θαη
ηέινο, ην είδνο ηνπ εξγαιείνπ ή ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγήο κε ΔΠ (Dalimet al., 2017).
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Η ηαρεία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ΔΠ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ θαη έληππνπ
πιηθνχ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά
αληηθείκελα (Παπαρξήζηνπ, 2011). Ταπηφρξνλα, πνιινί εξεπλεηέο ηφληζαλ φηη νη έξεπλεο πνπ
δηεμήρζεζαλ είλαη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαη ζεκεηψλνπλ κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ
απαηηνχλ δηεξεχλεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηα εθπαηδεπηηθά θίλεηξα πνπ ηνπο δίλνληαη γηα αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ
ΔΠ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ/εθαξκνγψλ ΔΠ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη λα
αληηκεησπίζνπλ αιιά θαη ν ειιεηπήο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ πην πνιιψλ θξαηψλ δελ
πξνβιέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ ΔΠ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη αλ ηχρεη λα ρξεζηκνπνηεζεί
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απηφ ελδέρεηαη ζηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ,
εθηφο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο(ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο)πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε ΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθχπηνπλ θαη δηάθνξνη άιινη πεξηνξηζκνί θαη
εκπφδηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Παπαρξήζηνπ, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί
ζπρλά δελ είλαη θαιά εμνπιηζκέλνη ή εθπαηδεπκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηερληθά
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ε ΔΠ δελ ιεηηνπξγεί φπσο επηδηψθεηαη
(Billinghurst & Duenser, 2012; Τζνπγθξάλεο & Τζνπγθξάλεο, 2004). Μηα ζπλεζηζκέλε
θαηάζηαζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ε αζθάιεηα θαη ε «θαθή» ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν φηαλ θηλνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (Akçayır & Akçayır, 2017). Δπηπιένλ, αιιά
ζέκαηα πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα είλαη δενληνινγηθά δεηήκαηα
φπσο π.ρ. πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ηδησηηθφ απφξξεην, αθαηάιιειν πεξηερφκελν(Corrêa, et
al., 2016). Παξφια απηά, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ΔΠ έρεη πνιιά λα ζπλεηζθέξεη
ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε, εληνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηηθφηεηαο
ηεο ηερλνινγίαο εμαηηίαο ηνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη
πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο ΔΠ ζηε ηάμε θαη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε
πνπ επηθέξεη.
Σε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζην Λνλδίλν
(Kerawallaetal., 2006), παξαηεξήζεθε φηη ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαζθαιία
ήηαλ πεξηζζφηεξνο φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ πιηθφ ΔΠ, ζπγθξηηηθά κε ην βαζκφ πνπ είραλ
εκπιαθεί νη καζεηέο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιίεο κε παξαδνζηαθφ ηξφπν. Παξφιν
πνπ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ αλαγλσξίζεη πνηεο ήηαλ νη παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ
ΔΠ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, εληνχηνηο αλάθεξαλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα ην πιηθφ απηφ λα
ήηαλ πην επέιηθην, ειεγρφκελν θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ζπρλφηεξε ρξήζε
(Kerawallaetal., 2006).Δθηφο απφ ηνποπην πάλσ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, ππάξρνπλ σζηφζν θαη ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ επηηπρή ρξήζε ηεο ΔΠ
ζηελ ηάμε, φπσο ν ρξφλνο θαη ε ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε
ησλ πιηθψλ (Kerawalla et al., 2006).
Οη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε
ρξεζηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ.Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνπιηζκέλνη
κε δεμηφηεηεο γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ΔΠ ζηα δηθά ηνπο κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί
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ε θαηάζηαζε φπνπ είλαη ζρεδηαζκέλν ην κάζεκα ΔΠ θπξίσο απφ επαγγεικαηίεο ηεο
ηερλνινγίαο, κε πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο παηδαγσγηθήο (Billinghurst &
Duenser, 2012). Γηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα απνθηήζνπλ θίλεηξα γηα αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ θαη λα
ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηέηνηαο ηερλνινγίαο είλαη επσθειήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
παηδαγσγηθήο δηδαζθαιίαο (Overbay, Patterson, Vasu, & Grable, 2010).

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο
Τα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδνληαη
πιένλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, θαζψο είλαη έλα απφ ηα
πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε έλαλ ελεξγφ θαη θξίζηκν
ζπλ-δεκηνπξγφ ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (Αλαζηαζηάδεο, 2016). Ταπηφρξνλα,
ε δηαδηθηπαθή κάζεζε βξίζθεηαη ζήκεξα ζην θέληξν ελδηαθέξνληνο θαη φιν θαη
πεξηζζφηεξνη πάξνρνη εθπαίδεπζεο ην πηνζεηνχλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζθέξνπλ
εθπαίδεπζε ζε έλα επξχηεξν θνηλφ απφ φ, ηη είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζήζνπλ
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο ζπκβαηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο (Μνπδάθεο , 2006).
Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελ ελεξγεία έλα λέν ζχλνιν εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ, πφξσλ θαη
γλψζεσλ πνπ ζα ηνπο ππνζηεξίμνπλ θαζψο εθαξκφδνπλ ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ζηνλ
ηνκέα. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα
λα θαιχςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε δηαδηθηπαθή κάζεζε γίλεηαη γξήγνξα έλα πξνηηκψκελν κνληέιν γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο (Swan, et al., 2000; Tallent-Runnels, et al., 2006). Γηα παξάδεηγκα, έλα
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ επηκφξθσζεο ελζσκαηψλεη έλα επίπεδν επθνιίαο γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, θαζψο κπνξεί λα εμαιείςεη ηελ αλάγθε γηα ηαμίδηα, θξνληίδα παηδηψλ θαη
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίεο ηάμεο. Η δηαδηθηπαθή κάζεζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο
ην θχξην κέζν γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη κεηάδνζε θαη θαηαζθεπή γλψζεσλ. Δίηε
ζχγρξνλε είηε αζχγρξνλε, ε δηαδηθηπαθή πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εζηηάδεη
άκεζα ζηνλ καζεηή θαη ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ηζρπξψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε πινχζηνπο
πφξνπο θαη παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Swan,
et al., 2000; Tallent-Runnels, et al., 2006).
Η Δπαγγεικαηηθή Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (ΔΔΔ) (ζηα αγγιηθά επηθξαηεί ν φξνο
Teacher Professional Development,TPD) έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθήο
ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. Ωζηφζν, ε κεγάιε πξφθιεζε ηεο ζπλερήο
θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, νδεγεί ζπρλά ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο

Σειίδα 132 απφ 409

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 9, Τεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576
θαηάξηηζεο γηα λα «αλαπηχμνπλ, λα εθαξκφζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ πξαθηηθέο, γλψζεηο θαη
αμίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (Schlager, 2004).
Η ΔΔΔ ζεσξείηαη σο κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, κάζεζεο θαη
ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε εμσηεξηθέο είηε ζε
εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά εμεηδηθεπκέλνπο, εθπαηδεπηηθνχο
επαγγεικαηίεο νη νπνίνη απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο
ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα
βνεζήζνπλ λα απνθαζίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πην
απνηειεζκαηηθά, επηηπγράλνληαο έηζη κηα ζπκθσλεκέλε ηζνξξνπία κεηαμχ αηνκηθψλ,
ζρνιηθψλ θαη εζληθψλ αλαγθψλ (Earley & Bubb, 2004).
Μηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Cornelius θαη Macdonald (2008) δηαπίζησζε
φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απέηπραλ λα
αλαγλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη
ηελ ππνζηήξημε. Δθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ θαηάξηηζε
παξαπνλέζεθαλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ ήηαλ φπσο αλακελφηαλ, ήηαλ κηα ζχλνδνο επηζθφπεζεο
ρσξίο έκθαζε ζηελ πξαθηηθή, δελ ηνπο έδηλε αξθεηή απηνπεπνίζεζε, δελ ήηαλ αξθεηά
εκπλεπζκέλν γηα λα ζπλερίζνπλ ηε κάζεζε, νη ζπλεδξίεο πξνπφλεζεο είραλ πξνγξακκαηηζηεί
άζρεκα κε ιάζε θαη βηάζηεθαλ θαη δελ ήηαλ πιήξσο ιεηηνπξγηθέο (Jackson&Fearon, 2014).
Δπνκέλσο, ε παξνρή επαξθνχο θαηάξηηζεο ζα βνεζνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο απνηειεζκαηηθά εάλ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ θφξνπκ
ζπδήηεζεο ή ηνλ εληνπηζκφ παηδαγσγηθψλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Lawless, &Allan,
2012).
Η πξφζβαζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(Xochelis, 2005). Τνλίδεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζην ζρνιείν
πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζα θέξνπλ
αιιαγέο ηφζν ζηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηηο απφςεηο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο
(Μπάξνο, 2008).

Μεζνδνινγία έξεπλαο
Σηε παξνχζα έξεπλα, εθαξκφζηεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγία, φπνπ αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο
ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ. Τν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνηειείην απφ πέληε γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δθαξκφζηεθε ε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία (Mertens, 2014) γηα
ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ παξαθνινπζήζεη
εζεινληηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πεδίν ηεο Δπαπμεκέλεο
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Πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία είραλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα 5 βδνκάδεο (Ννέκβξηνο 2020Γεθέκβξηνο 2020) κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Moodle (αμηνπνηψληαο ζχγρξνλε θαη
αζχγρξνλε κνξθή εθπαίδεπζεο.
Τα δηαδηθηπαθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Moodle. Τα
ζεκηλάξηα ήηαλ νξγαλσκέλα ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο / ζεκηλάξηα θαη θάζε κηα ελφηεηα
είρε ηελ αθφινπζε δνκή: ηίηινο, καζεζηαθνί ζηφρνη, ιέμεηο θιεηδηά, πεξηγξαθή ζεκάησλ,
θαηεπζπλφκελε κάζεζε (πιηθφ γηα αλάγλσζε, άξζξα, ςεθηαθφ πιηθφ), δηαδξαζηηθφ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνιπκέζσλ, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δπλακηθή δηαδηθηπαθή
αιιειεπίδξαζε θαη απηναμηνιφγεζε. Δπίζεο, θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ελζσκάησλε ηε ρξήζε
ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε εβδνκάδα, ε θαζεκία ζεκαηηθή ελφηεηα
πεξηιάκβαλε βηληενζθνπεκέλε ηειεζπλάληεζε 2 σξψλ (ε νπνία δηεμαγφηαλ ζε ζχγρξνλε
κνξθή) κέζσ Zoom θαη γηλφηαλ βηληενζθφπεζε. Σηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα ζεηξά θαη’νίθνλ εξγαζηψλ (αζχγρξνλα) θαη λα
ηηο ππνβάινπλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο.
Με ην ηέινο ησλ ζεκηλαξίσλ, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ δειψζεη εζεινληηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο
γηα ηηο δηαδηθηπαθέο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, βάζεη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπο αιιά θαη ησλ
ηερλνινγηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Zoom κέζσ ηεο
νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ε ζπλέληεπμε. Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη ζε κηα πνηνηηθή κειέηε,
ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία θαζψο επίζεο, επεξεάδεη θξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
(Kitto et al., 2008).
Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Η εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ζπρλά σο κηα εχθνιε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
(Wengraf, 2001). Η δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο Zoom γηα ζθνπνχο βηληενγξάθεζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, αθφηνπ
πξνεγνπκέλσο, θξίζεθε αλαγθαία ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε δηεπζέηεζε
θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ (ψξα-εκέξα). Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο είρε ηελ επειημία
λα δηεπζεηήζεη ηε πξνζσπηθή ηνπ ζπλέληεπμε ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαη
ηε 40ιεπηε δηάξθεηα ηεο.
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλα ην εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε άκεζα, κε ην
ηέινο ησλ εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Οη ζπλεληεχμεηο είλαη ε πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Taylor, 2005) θαη ε εκη-δνκεκέλε κνξθή
είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ζπλέληεπμεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα
(DiCicco‐Bloom& Crabtree, 2006).
Ο ιφγνο γηα ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλέληεπμεο ζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνζθέξεη ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σπγθεθξηκέλα, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε
απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ επηηξέπεη πεξηζζφηεξε
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επειημία ζηε ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ζα εξσηεζεί ν εξσηψκελνο ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε πνπ
κπνξεί λα έρεη κε ηνλ εξεπλεηή. Δπίζεο, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε παξέρεη επθαηξίεο γηα ζε
βάζνο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θαη επηζεκαίλεη ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί εθ
ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ εξεπλεηή (Ισζηθίδεο, 2003).
Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δνκή ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο, δηαθξηλφηαλ ζε
πέληε κέξε θαη πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 19 εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη
απφ αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (γηα αλάπηπμε απαληήζεσλ δίρσο πξνθαζνξηζκνχο), γλψκεο
(γηα δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ), δνκηθέο (εχξεζε
αηηηνηήησλ θαη αηηησδψλ κεραληζκψλ) θαη ππνζεηηθέο (άληιεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ
εξσηψκελν γηα ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο ή γηα θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα
ιάβνπλ ρψξα ζην κέιινλ)(Dunn, 2000;Breakwell, 1995;Mishler, 1991). Τν πξσηφθνιιν
ζπλέληεπμεο αλαπηχρζεθε κε βάζε άιια ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία: Sánchez Prieto, Olmos Migueláñez θαη García-Peñalvo (2016) θαη Davis,
Bagozzi θαη Warshaw (1989).
Τν πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 6 εξσηήζεηο θαη ζηφρεπε ζηε
δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ δεκηνπξγεζήθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο εθαξκνγέο ΔΠ
πξηλ θαη κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζεκηλάξηα ήηαλ επαξθεί σο πξνο ηε
δνκή, ην πεξηερφκελν, θηι, θαζψο επίζεο, θαη ζηνλ εληνπηζκφ ζρεηηθψλ ηξφπσλ βειηίσζεο
ησλ ζεκηλαξίσλ. Αθνινχζσο, ην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλνχζε ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ
κπνξεί λα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ηερλνινγίαο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξάμε (5 εξσηήζεηο), θαη ην ηξίην κέξνο, αθνξνχζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ελζσκάησζε ηεο ΔΠ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (4εξσηήζεηο). Σην ηέινο, εληνπίζηεθαλ δηάθνξεο
εηζεγήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (4 εξσηήζεηο).
Γηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Τα πνηνηηθήο κνξθήο δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, επεμεξγάζηεθαλ θαη
παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ πξνηείλνπλ νη εξεπλεηέο
Braun θαη Clarke (2006) αμηνπνηψληαο έμη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ηα νπνία σζηφζν δελ
πξνυπνζέηνπλ κηα γξακκηθή πνξεία. Αθνξνχλ κηα δηαδηθαζία θίλεζεο, επαλαθνξάο, ή
θπθιηθφηεηαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθφηεηα αιιά θαη απφ επειημία θαη είλαη
αιιειέλδεηε κε άιιεο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ: 1) Δξοικείυζη
με ηα δεδομένα, 2) Κυδικοποίηζη, 3) Αναζήηηζη θεμάηυν, 4) Δπανεξέηαζη θεμάηυν, 5)
Οπιζμόρ και ονομαζία θεμάηυν, 6) Οπιζμόρ και ονομαζία θεμάηυν και 7)Έκθεζη ηυν
δεδομένυν-ζςγγπαθή ηυν εςπημάηυν:(Guest, Macqueen&Namey, 2012; Johnson,
2009;Langdridge, &Hagger, 2009; Miles&Huberman, 1994).
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Απνηειέζκαηα έξεπλαο
Αλαθνξηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο, πξνέθπςε ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είραλ ζπιιερζεί ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 1)
δηαθνξνπνίεζε αληηιήςεσλ, 2) γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, 3)
παηδαγσγηθά θαη καζεζηαθά νθέιε, θαη 4) δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο.
Γηαθνξνπνίεζε Αληηιήςεσλ: Αξρηθά, κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
θαη ηα παηδαγσγηθά νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο,
πξνέθπςε ε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηε δηαθνξνπνίεζε αληηιήςεσλ θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ΔΠ. Σχκθσλα κε
φζα αλαθέξζεθαλ, νη εθπαηδεπηηθνί δελ έηπραλ θακίαο πξνεγνχκελεο επηκφξθσζεο γχξσ
απφ ην δήηεκα ηεο ΔΠ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πξνέθπςε απφ ην
ελδηαθέξνλ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ πξφθιεζε ηνπο γηα επηκφξθσζε ζε έλα ζχγρξνλν
παξαθιάδη ηεο ηερλνινγίαο. Σεκαληηθφ ζρεηηθφ εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ επηκφξθσζε ηνπο, είραλ θαηαβιεζεί απφ ζπλαηζζήκαηα
θφβνπ, απνζηαζηνπνίεζεο θαη δηζηαγκνχ ιφγσ άγλνηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελψ, κε ην ηέινο
ησλ ζεκηλαξίσλ εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα ελζνπζηαζκνχ, ραξάο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ
ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζεκηλαξίσλ, απνθηψληαο ζεηηθέο
εληππψζεηο θαη ζηάζεηο απφ ην ζχλνιν ηεο επηκφξθσζεο πνπ έιαβαλ.
Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Δπίζεο, κηα άιιε ζεκαηηθή
ελφηεηα πνπ πξνέθπςε, αθνξνχζε ηηο Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο πνπ αλάπηπμαλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
αμηνιφγεζαλ ηα ζεκηλάξηα σο ρξήζηκα θαη επεξγεηηθά δηφηη αλάπηπμαλ πνιιέο θαη
ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ΔΠ.Τα απνηειέζκαηα ηεο
κειέηεο ζπκθσλνχλ θαη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχζαλ ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ (Johnson et al., 2010).
Παηδαγσγηθά θαη Μαζεζηαθά Οθέιε: Σε ζπλέρεηα ησλ πην πάλσ απνηειεζκάησλ,
εμεηάδνληαο ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ Δθπαηδεπηηθά θαη Μαζεζηαθά
Οθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηε
δηδαθηηθή
πξάμε,
νη
απαληήζεηο
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζπκθσλνχζαλ
θαη
αιιεινζπκπιεξψλνληαλ. Απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί
δήισζαλ φηη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ΔΠ, κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ
πνηνηηθφ ρξφλν αθνχ ε κάζεζε θαζίζηαηαη σο απηφλνκε. Δπίζεο, ην κάζεκα κπνξεί λα είλαη
πην ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφ κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθφηεηα θαη ε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηελ
αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ ζα έρνπλ πιεφλ ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπο γηα αδχλακνπο καζεηέο θαη πξναγσγήο ηεο καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο.
Δπηπξφζζεηα καζεζηαθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ
ΔΠ ζηε ηάμε θαη αθνξνχλ ηνπο καζεηέο είλαη ε αλάπηπμε βαζκνχ ζπλεξγαζίαο θαη
θνηλσληθνπνίεζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ε αχμεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπο γηα ην
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κάζεκα αιιά θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ κηα ελεξγή ζπκκεηνρή
θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Έπεηηα, αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ηε
δεμηφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, θαζψο επίζεο βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ειεθηξνληθήο
ζπκπιήξσζεο, ζχγθξηζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΔΠ πνπ ζπκκεηέρνπλ
θαη απνθηνχλ άκεζα θαη γξήγνξα ηε λέα γλψζε. Σχκθσλία παξνπζηάδεηαη θαη κε ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ άιιεο έξεπλεο ζην παξειζφλ(Akcayir & Akcayir, 2017;
Bacca, Baldiris, Fabregat & Graf, 2014; Fonseca, Martí, Redondo, Navarro & Sánchez, 2013;
Huang, Chen & Chou, 2016; Kaasinen & Kallunki, 2012; Morrison et al., 2009;
Radosavljevic, Radosavljevic & Grgurovic, 2018), ζηηο νπνίεο νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηα
πην πάλσ καζεζηαθά νθέιε αμηνπνηψληαο εθαξκνγέο ΔΠ ζηε ηάμε.
Σην ζεκείν απηφ, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ΔΠ
πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο αλεμάξηεην εξγαιείν κάζεζεο. Οη
εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ πσο νη εθαξκνγέο ΔΠ είλαη επθνιφρξεζηεο θαη απιέο, αλ θαη ζε κηθξέο
ειηθίεο ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε θαη ζαθείο νδεγίεο αθνχ θαηαρεηξνθξνηήζεθαλ θαη
ραξαθηεξίζηεθαλ σο πνιπεξγαιεία. Δπηπιεφλ, πξφηεηλαλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ
εθαξκνγψλ ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα/ζέκα/ελφηεηα γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ, σο εξγαιείν
εμάζθεζεο δχζθνισλ ελλνηψλ, γηα επέθηαζε, εκπέδσζε, αθφξκεζε αιιά θαη σο
νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο (αξρηθή/ζπληξέρνπζα/ηειηθή), ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.
Δλ θαηαθιείδη, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, επηβεβαηψλεηαη μεθάζαξα
γηα αθφκε κηα θνξά ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο εθαξκνγήο
ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, εθφζνλ νη εθαξκνγέο αλαγλσξίδνληαη ζην
ζχλνιν ηνπο σο έλα ρξήζηκν, ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηφκν εξγαιείν κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. Τα
πην πάλσ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηα εθπαηδεπηηθά
νθέιε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ (Scrivner, Madewell, Buckley&Perez, 2016;
Wei, Weng, Liu&Wang, 2015).
Γεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ νη καζεηέο: Κιείλνληαο ην θνκκάηη απηφ θαη κειεηψληαο ηηο
δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ, νη
εθπαηδεπηηθνί ρσξίο δεχηεξε ζθέςε αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ. Έπεηηα, ζπκπιήξσζαλ ηε ιίζηα δεμηνηήησλ θαη κε άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο
δεμηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ηε δεμηφηεηα άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ,
πινήγεζεο/πεξηήγεζεο, παξαθνινχζεζεο βίληεν γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο θαζψο επίζεο θαη
αλάπηπμεο αθνπζηηθήο κλήκεο. Αθνινχζσο, ζπκπιήξσζαλ ηηο δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο,
ζπκπιήξσζεο-ζχγθξηζεο, ζπγθέληξσζεο, νπηηθήο κλήκεο, ρσξηθήο αληίιεςεο, θαη
δηαδηθηπαθήο δαθηπινγξαθηθήο θαηαγξαθήο. Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ θαη κε
άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο(Huang, Chen&Chou, 2016; Bacca, Baldiris, Fabregat&Graf, 2014;
Vincenzi, etal., 2003; Macchiarella&Vincenzi, 2004; Macchiarella, et. al., 2005; Valimont,
Gangadharan, Vincenzi&Majoros, 2007) πνπ αθνξνχζαλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ
νη καζεηέο αμηνπνηψληαο εθαξκνγέο ΔΠ ζηε ηάμε.
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Σην ζεκείν απηφ, αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ
ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ
ΔΠ ζηε ηάμε. Αλάκεζα ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεηηθφ ξφιν,
δηαθξίλνληαη σο πην ζεκαληηθνί ηα εθπαηδεπηηθά, παηδαγσγηθά θαη καζεζηαθά νθέιε πνπ
κπνξεί λα επηθέξεη ε ΔΠ πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πξνζπκία θαη ν
ελζνπζηαζκφο ηνπο πξνο ηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ, νη πνιιαπιέο ηδέεο πνπ θνπβαιά ε
αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Σπκθσλία
απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεηαη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Radu, 2014; Salmietal.,
2012), νη νπνίεο αλάθεξαλ σο ηέηνηνπο επλντθνχο παξάγνληεο, ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο
κεγαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ θηλήηξσλ δεκηνπξγψληαο κηα εμ νινθιήξνπ καζεηνθεληξηθή
κάζεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ απηφλνκε κάζεζε, ζηελ απφθηεζε άκεζσλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ζηε δεκηνπξγία πην ελδηαθέξνλ
καζεκάησλ γηα πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο/ηνπ ελδηαθέξνληνο/ηνπ ελζνπζηαζκφ ησλ
καζεηψλ αιιά θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πνηνηηθνχ ρξφλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ
δχλαηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΠ θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα
ππφςε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, είλαη θαηά θχξην ιφγν, ε θαθή πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη
ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα ζπλδεζηκφηεηαο πνπ εκπεξηθιχνληαη ζε απηή. Δπίζεο, ε έιιεηςε
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ε ειιεηπήο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ζέκαηα ΔΠ. Δπίζεο, ηφληζαλ φηη ηνλ ίδην
βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη πξνβιεκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεη ηφζν ην πεξηνξηζκέλν εχξνο
έηνηκσλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά, φζν θαη ηα
πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ζρεδηαζκφ θαηάιιεινπ καζήκαηνο, αιιά θαη
ην ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη πξνο ηα ηερλνινγηθά κέζα. Σηα ίδηα απνηειέζκαηα
θαηέιεμαλ θαη πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Dalim, etal, 2017; Fjeld & Voegtli, 2002), κέζα απφ
ηηο νπνίεο δηαθάλεθε φηη φλησο απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ελζσκάησζε
θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηε ηάμε.
Σην ζεκείν απηφ, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί θαηάζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο
ΔΠ, θξίζεθε αλαγθαίν εθ κέξνπο ηνπο λα πξνηείλνπλ δηάθνξεο εηζεγήζεηο σο πξνο ηελ νκαιή
θαη πνηνηηθή ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηε ηάμε. Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί
φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο
ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία, πξνηείλνπλ ηε θηλεηνπνίεζε φισλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ
ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κε δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Δπηπξφζζεηα,
νη εθπαηδεπηηθνί εηζεγνχληαη ηελ επαλεμέηαζε θαλνληζκψλ ζηα ζρνιεία γηα αμηνπνίεζε ηνπ
δηαδηθηχνπ/WiFi θαζψο θαη ηελ επίιπζε ηερληθψλ ζεκάησλ δηθηχνπ πνπ ίζσο πξνθχςνπλ θαη
θιείλνληαο, πξνηείλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ηάμεσλ κε ηερλνινγηθά κέζα ΔΠ θαη αλ είλαη
εθηθηφ θαη ηελ παξνρή αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θάζε καζεηή. Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ
κειεηνχζαλ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηα πην πάλσ
επξήκαηα θαη εηζεγήζεηο γηα ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή έληαμε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ σο
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εξγαιεία κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Akçayır & Akçayır, 2017; Billinghurst & Duenser,
2012;Xochelis, 2005; Παπαρξήζηνπ, 2011; Τζνπγθξάλεο & Τζνπγθξάλεο, 2004).
Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή εηζήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαξξηθζνχλ νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα
θφβνπ πνπ ηνπο θαηαιακβάλνπλ σο πξνο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Δπίζεο, κηα
άιιε θαιή πξαθηηθή ηελ νπνία πξφηεηλαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή έληαμε
ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ ζηε ηάμε είλαη ε δηνξγάλσζε εληαηηθψλ επηκνξθψζεσλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Σχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπο, ηέηνηνπ είδνπο επηκφξθσζεο ζα κπνξνχζε
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αξρή ή θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο είηε κε θάπνηνπ
είδνπο επίδεημεο άιισλ έηνηκσλ θαη δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ ΔΠ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
εκπινπηίζνπλ θαη εμειίμνπλ πθηζηάκελεο ηδέεο γηα ηελ ΔΠ, είηε κέζα απφ επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο εληφο/εθηφο ζρνιηθψλ σξαξίσλ πνπ λα αθνξνχλ ζέκαηα ΔΠ (ίζσο
ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε).
Αθνινχζσο, γελληέηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε λα επηηεπρζεί ε παξνρή ή αχμεζε επηκνξθσηηθψλ
θηλήηξσλ πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ή πξφθιεζε άγρνπο, θαζψο
επίζεο θαη ε δηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ θαηάιιεια ζεκηλαξίσλ κε ζπλδπαζκέλνπο ηξφπνπο
κάζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο), δηνξίδνληαο
πξφζπκνπο επηκνξθσηέο γηα επίιπζε απνξηψλ θαη δηαηεζεκέλνπο λα πξνηείλνπλ ιχζεηο.Σε
ζπκθσλία βξίζθνληαη ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα κε άιιεο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ΔΠ (Μπάξνο, 2008;
Μάγνο, 2005; Overbay, Patterson, Vasu, & Grable, 2010).
Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα
πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, δεκηνπξγψληαο κηα
παξνρή απνζεηεξίνπ έηνηκσλ εθαξκνγψλ ΔΠ (δσξέαλ θαη πξνζβάζηκεο), πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπθγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ φηη έλα πηζαλφ θαη ηδεαηφ
ζελάξην ζα ήηαλ γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ή γηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ζηα νπνία νη
καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα
ππήξρε κηα αληίζηνηρε έηνηκε εθαξκνγή ΔΠ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη λα αμηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο
ηάμεο. Σρεηηθά επξήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,
παξνπζηάδνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Billinghurst & Duenser, 2012; Kerawallaetal., 2006),
νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηφηεησλ
ησλ καζεηψλ.
Τέινο, ε έξεπλα θαηέιεμε ζε αθφκε κηα ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνξά ζην ηξφπν
δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε (κε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε κνξθή εθπαίδεπζεο). Οη εθπαηδεπηηθνί αλάθεξαλ
φηη επσθειήζεθαλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη εμέθξαζαλ ηα ζεηηθά ηνπο
ζπλαηζζήκαηα/ζηάζεηο/αληηιήςεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ΔΠ. Ταπηφρξνλα, εθδήισζαλ
έληνλα ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ην ζέκα ησλ εθαξκνγψλ ΔΠ θαη
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πξφηεηλαλ ηε δηεμαγσγή επηπξφζζεησλ ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλαξίσλ γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε
φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ΔΠ σο εξγαιείν κάζεζεο κέζσ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.

Σπκπεξάζκαηα
Η παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ νθειψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο ΔΠ σο
εξγαιείν κάζεζεο, αιιά θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ΔΠ σο
εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Δλ θαηαθιείδη, ε παξνχζα έξεπλα θαηέιεμε ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηνλίδνληαο ηελ
πξνζηηζέκελε αμία θαη ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. Γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνλίζηεθε σο πην επεξγεηηθή ε αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζην θνκκάηη ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, καζεηνθεληξηθήο κάζεζε, απηφλνκεο γλψζε θαη αλάπηπμεο
ελδηαθέξνλ καζεκάησλ. Ταπηφρξνλα, γηα ηνπο καζεηέο επηζεκάλζεθαλ δηάθνξα άιια
καζεζηαθά νθέιε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ (ςεθηαθέο,
αληίιεςεο, ζπγθέληξσζεο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πξνζνρήο), εθδήισζε ελζνπζηαζκνχ,
ελεξγή κάζεζε, θνθ.
Ωζηφζν, ε έξεπλα κειεηψληαο ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε
θαη αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαηέιεμε λα εηζεγείηαη
δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ
έξεπλα γχξσ απφ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπο. Κξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πην
πάλσ έξεπλαο, ζεσξείηαη ζαθψο σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί ε επείγνπζα
αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ζην θνκκάηη ηεο ελζσκάησζεο θαη
αμηνπνίεζεο εθαξκνγψλ ΔΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ
γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ λέαο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, εθαξκνγέο ΔΠ.
Δπίζεο, ε θάιπςε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηάμεσλ κε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ρσξίο
ηερληθά ζέκαηα δηαδηθηχνπ, ε παξνρή ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ην θάζε καζεηή αιιά θαη ε
αλάπηπμε δηαζέζηκνπ πιηθνχ ΔΠ, απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθέο εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ
έξεπλα.
Τα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ
ηξφπνπ παξνρήο κειινληηθψλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε θάιπςε ησλ ηερλνινγηθψλ
ππνδνκψλ αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο
φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη επαπμεκέλεο
πξαγκαηηθφηεηαο

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
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