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Περίλθψθ 
Ο ρόλοσ ενόσ δαςκάλου ςτο ςχολείο δεν κα πρζπει να περιορίηεται ςτθ μετάδοςθ 

γνϊςεων, αλλά κα πρζπει να αποτελεί ο ίδιοσ πθγι ζμπνευςθσ για τουσ μακθτζσ και 

να τουσ εφοδιάηει με ιδζεσ και αξίεσ χριςιμεσ για τθ ηωι τουσ. Ζνασ δάςκαλοσ με 

αναπτυγμζνθ κοινωνικι ευκφνθ, μπορεί να μεταδϊςει τισ ςχετικζσ αξίεσ ςτουσ 

μακθτζσ του μζςω του κακθμερινοφ τρόπου ηωισ του (Sihem, 2013). 

Ζνα κοινωνικά υπεφκυνο άτομο προςπακεί να ζχει κετικι επίδραςθ ςτουσ 

ςυνανκρϊπουσ του, ςτο περιβάλλον και τθν κοινωνία που ηει (Vanasupa et al., 

2006). Θ κοινωνικι ευκφνθ δεν περιορίηεται ςτθν αποφυγι δράςεων που μπορεί να 

ζχουν αρνθτικι επίπτωςθ ςε άλλουσ, αλλά επεκτείνεται ςτθν ανάλθψθ δράςεων με 

ςκοπό τθ παροχι βοικειασ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ (Canney & Bielefeldt, 2015). 

Μια καινοφργια ςχετικά τάςθ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί θ χριςθ 

εικονικϊν περιβαλλόντων με βαςικό ςκοπό τθ ςχεδίαςθ εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων που προςομοιϊνουν ρεαλιςτικά τθν πραγματικι ηωι (Molka-

Danielsen et al., 2012). Ωςτόςο, θ χριςθ εικονικϊν περιβαλλόντων δεν ζχει 

επεκτακεί, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ κοινωνικισ ανάπτυξθσ των 

εκπαιδευόμενων (Gregory et al., 2014). 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ εξετάηεται θ δυνατότθτα καλλιζργειασ 

κοινωνικισ ευκφνθσ (κοινωνικι ανάπτυξθ) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ με τθ χριςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ Second Life. Τλοποιείται 

εικονικό περιβάλλον ςχετικά με το ζργο των Γιατρϊν χωρίσ φνορα και τθν 

εκπαίδευςθ ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν. Θ ςχεδίαςθ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςίηεται ςτθ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ και περιλαμβάνει 

δραςτθριότθτεσ παιχνιδιοφ ρόλων. Επίςθσ, οι δραςτθριότθτεσ και θ ςχεδίαςθ του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ ενςωματϊνουν ςτοιχεία - χαρακτθριςτικά που ανικουν ςε 

πρακτικζσ, οι οποίεσ κρίνονται ικανζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ατόμων. 

Μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με τθ χριςθ ςχετικϊν 

ερωτθματολογίων που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε άλλεσ ςχετικζσ ζρευνεσ, 
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αξιολογείται το εικονικό περιβάλλον που υλοποιικθκε και θ πικανι διαφοροποίθςθ 

ςτο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. 

Επίςθσ, με προςωπικι παρατιρθςθ και καταγραφι των μθνυμάτων επικοινωνίασ 

μεταξφ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα ςχεδίαςθσ των δραςτθριοτιτων εντόσ του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

τθ ςυνζχεια καταγράφονται τα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ δυνατότθτα χριςθσ 

εικονικϊν περιβαλλόντων για τθν κοινωνικι ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και αξιολογοφνται πικανοί περιοριςμοί τθσ παροφςασ 

ζρευνασ. 

 

Λζξεισ κλειδιά: εικονικά περιβάλλοντα, επαγγελματικι ανάπτυξθ, κοινωνικι 

ευκφνθ, εκπαιδευτικοί 
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Abstract 
The role of a teacher at school should not be limited to the transmission of 

knowledge, but should be a source of inspiration for students and should provide 

them with ideas and values useful for their lives. A teacher that has social 

responsibility can transmit the relative values to its students, via his daily lifestyle 

and social actions (Sihem, 2013). 

A social responsible person attempts to have a positive effect on all human beings, 

the environment and society that he lives (Vanasupa et al., 2006). Social 

responsibility is not limited in avoiding actions that may have negative impact on 

others, but extend to taking actions that aims to help and support other people 

(Canney & Bielefeldt, 2015). 

A relative new trend in education is the use of virtual environments having as main 

purpose to design educational activities that realistic simulates real life events 

(Molka-Danielsen et al., 2012). However, the use of virtual environments has not yet 

been extended in order to support professional social development of users 

(Gregory et al., 2014). 

This study examines the possibility of enhancing social responsibility (social 

development) for teachers with the use of the virtual environment of Second Life. As 

part of this study a virtual environment has been developed related to the action of 

Doctors without Borders and to support users to learn how to provide first aid. The 

design of the relevant virtual environment is based on the theory of cognitive 

learning and includes role-play activities. Moreover, the activities and design of 

virtual environment incorporates elements - attributes of practices that are 

considered likely to enhance the social responsibility of individuals. 

With the use of relevant questionnaires that have also been used by others 

researchers examining relevant issues, in order to assess the designed virtual 

environment and potential differentiation in social responsibility for participants. 
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Moreover, by personal observation and recording of messages between participants 

during the educational intervention, the effectiveness of virtual world’s design and 

of activities within the virtual environment are assessed. 

Finally, the conclusions of the present study are presented, related to the ability of 

using virtual environments for the enhancement of social responsibility to primary 

school teachers and potential limitations of the current research are presented. 

 

Keywords: virtual environments, professional development, social responsibility, 

teachers 
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Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγι   

1.1 Αντικείμενο ζρευνασ 
Θ “Κοινωνικι ευκφνθ” ζχει προκφψει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ωσ επζκταςθ τθσ 

ζννοιασ τθσ “Αγωγισ του πολίτθ”. Θ ζννοια τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ είναι ευρφτερθ 

και περιλαμβάνει κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτα άτομα να είναι 

ενεργά και υπεφκυνα μζλθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ και πολιτικισ κοινότθτασ που 

ηουν και εργάηονται (Berman, 1997). 

Επιπροςκζτωσ, θ ζννοια τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ είναι πολυδιάςτατθ και δεν 

περιορίηεται ςτο να είναι κάποιοσ υπεφκυνοσ απζναντι ςτουσ άλλουσ και να ςζβεται 

τα δικαιϊματά τουσ. Επεκτείνεται και περιλαμβάνει ζννοιεσ όπωσ ςεβαςμόσ του 

περιβάλλοντοσ, ανιδιοτελι πθγι δράςθσ, ικανοποίθςθ από τθν παροχι βοικειασ 

προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ και προσ τθν κοινωνία γενικότερα (Berman, 1993). 

Θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ κα πρζπει να αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ 

ςκοποφσ των ςχολείων. Σα παιδιά και οι ζφθβοι μακαίνουν τθν κοινωνικι ευκφνθ 

και τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ με τθν οικογζνεια, 

τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, τουσ δαςκάλουσ - κακθγθτζσ και τθν κοινότθτα που ηουν 

γενικότερα. Επίςθσ, θ κοινωνικι ευκφνθ αναπτφςςεται μζςω ςχολικϊν και 

εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων που ζχουν ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ των αιςκθμάτων 

ςκοποφ, ευκφνθσ και ςυνεκτικότθτασ (Hamilton & Fenzel, 1988; Youniss & Yates, 

1997). 

Βαςικι ενδεικτικι μζκοδοσ για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ αποτελεί θ 

παρουςίαςθ κοινωνικϊν κεμάτων ι πραγματικϊν καταςτάςεων που ςυνοδεφονται 

από καταπάτθςθ βαςικϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων. τθ ςυνζχεια ηθτείται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ θ κριτικι ανάλυςθ – ςυηιτθςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ που 

παρουςιάςτθκε.  

Επίςθσ, ενδεικτικό παράδειγμα δραςτθριοτιτων προγραμμάτων που αποβλζπουν 

ςτθ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ κεωρείται θ δθμιουργία λίςτασ των 

παραγόντων που επθρεάηουν τθν ποιότθτα ηωισ των ανκρϊπων που ηουν ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και ςτθ ςυνζχεια καλοφνται οι εκπαιδευόμενοι να 

ςυηθτιςουν τρόπουσ για τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τα 
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αντίςτοιχα ηθτιματα – προβλιματα, να προτείνουν πικανζσ λφςεισ και να 

δθμοςιεφςουν τισ προτάςεισ ςτισ οποίεσ κατζλθξαν. 

Ωςτόςο, θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία 

(Holloway, 1982). Για τθν επιτυχι εφαρμογι ςχετικϊν δράςεων ςτα ςχολεία είναι 

απαραίτθτο καταρχάσ να ζχει ο εκπαιδευτικόσ ανεπτυγμζνο αίςκθμα κοινωνικισ 

ευκφνθσ, προκειμζνου να μπορεί να ςχεδιάςει με επιτυχία ςχετικζσ δράςεισ και να 

παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ του, μζςω του κακθμερινοφ του τρόπου ηωισ και των 

κακθμερινϊν του δράςεων, επικυμθτζσ μορφζσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. 

Για τθν ανάπτυξθ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, απαιτοφνται παρεμφερείσ δράςεισ και ςυνεχισ προςπάκεια 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Με τθν τεράςτια εξζλιξθ που 

παρουςιάηουν τα τελευταία χρόνια οι νζεσ τεχνολογίεσ, ίςωσ δε κα ιταν απίκανθ θ 

χριςθ νζων τεχνολογιϊν με ςκοπό τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ και γενικότερα για τθν καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςτο 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 

1.2 τόχοσ τθσ ζρευνασ 
Οι εικονικοί κόςμοι αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο τθσ ςφγχρονθσ πρακτικισ ςτθν 

εκπαίδευςθ, παρζχοντασ ευκαιρίεσ κοινωνικοποίθςθσ, ψυχαγωγίασ και ζνα 

περιβάλλον ανάπτυξθσ ςυλλογικϊν δράςεων. 

Θ επιτυχία μιασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τα 

κίνθτρα και το επίπεδο ενκάρρυνςθσ των ςυμμετεχόντων (Ebner & Holzinger, 2007). 

Οι εκπαιδευόμενοι που χαίρονται τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μποροφν να μάκουν 

τα πάντα (Prensky, 2001) 

ε αντίκεςθ με άλλεσ μορφζσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, οι εικονικοί κόςμοι 

υποςτθρίηουν ςφγχρονεσ μορφζσ επικοινωνίασ και ωσ εκ τοφτου, προςεγγίηεται θ 

αίςκθςθ κοινότθτασ κατά τθ διαδικαςίασ τθσ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ (Delucia 

et al., 2009). Επιπροςκζτωσ, θ ρεαλιςτικι απεικόνιςθ εντόσ ενόσ τριςδιάςτατου 

κόςμου, επιτρζπει τθν πραγματοποίθςθ μάκθςθσ με χριςθ κοινωνικοφ 

κονςτρουκτιβιςμοφ για αυκεντικι και ηωντανι μορφι μάκθςθσ (Aurilio, 2009). 
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το πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα χριςθσ εικονικϊν 

κόςμων με ςκοπό τθν καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςε εκπαιδευτικοφσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ δυνατότθτα ευαιςκθτοποίθςισ 

τουσ ςε κοινωνικά προβλιματα (κοινωνικι ευκφνθ) τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι να εξετάςει τθν αποτελεςματικότθτα ειδικά 

ςχεδιαςμζνων εικονικϊν περιβαλλόντων για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

των ςυμμετεχόντων ςε ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ με χριςθ εικονικϊν 

περιβαλλόντων. Ειδικότερα, να εξετάςει τθ δυνατότθτα επιπρόςκετων χριςεων των 

εικονικϊν κόςμων ςτθν εκπαίδευςθ και ςε προγράμματα που αποβλζπουν ςτθν 

επαγγελματικι ανάπτυξθ. Θ αποτελεςματικότθτα ςχεδίαςθσ ενόσ εικονικοφ κόςμου 

που αποβλζπει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων, κρίνεται από τθ 

πρόκλθςθ ι μθ κετικισ αλλαγισ του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ που οι 

ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηουν μετά το πζρασ ςχετικισ εφαρμογισ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ. Αν το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ που παρουςιάηουν οι 

ςυμμετζχοντεσ, όπωσ αξιολογείται με τθ χριςθ ςχετικϊν ερωτθματολογίων που 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε άλλεσ ςχετικζσ ζρευνεσ, αυξάνεται μετά το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, θ ςχεδίαςθ του ςχετικοφ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

κρίνεται αποτελεςματικι. 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ περί του ςυμπεράςματοσ που κα προκφψει από 

τθν παροφςα ζρευνα, ωσ επιμζρουσ ςτόχοσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ παράλλθλθ 

αξιολόγθςθ – εξζταςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ που κα χρθςιμοποιθκεί. Αν 

δθλαδι ικανοποιεί βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ εικονικϊν κόςμων που 

χρθςιμοποιοφνται για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Αν από τθ ςχετικι αξιολόγθςθ 

προκφψει πωσ το εικονικό περιβάλλον που υλοποιικθκε δεν ικανοποιεί τισ βαςικζσ 

αρχζσ ςχεδίαςθσ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ, δε κα μποροφν να κεωρθκοφν 

αξιόπιςτα τα όποια ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ δυνατότθτα χριςθσ ειδικά 

ςχεδιαςμζνων εικονικϊν κόςμων με ςκοπό τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Μόνο εάν θ ςχεδίαςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

ικανοποιεί τισ ςχετικζσ προτεινόμενεσ αρχζσ ςχεδίαςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων, 

μποροφν τα ςυμπεράςματα που κα προκφψουν  από τθν παροφςα ζρευνα να 

αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διατφπωςθ γενικότερων ςυμπεραςμάτων.  
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Όπωσ ενδεικτικά αναφζρει ο Roussos (1997), θ δυνατότθτα ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ να πετφχει τουσ ςτόχουσ του και να είναι αποτελεςματικόσ ςτθν 

εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων, εξαρτάται πρωτίςτωσ από τα χαρακτθριςτικά 

ςχεδίαςισ του και από τθν ικανοποίθςθ ι μθ βαςικϊν αρχϊν ςχεδίαςθσ εικονικϊν 

περιβαλλόντων. Αντίςτοιχα, οι Hornik & Johnson (2014) διαπιςτϊνουν πωσ θ 

φπαρξθ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν (όπωσ θ δυνατότθτα εξερεφνθςθσ), ζχουν 

ωσ αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ δζςμευςθ του χριςτθ ςτθ χριςθ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ και τθν υποςτιριξθ επίτευξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων που 

αποβλζπουν οι ςχετικοί εικονικοί κόςμοι. 

υνοψίηοντασ τα παραπάνω, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι θ εξζταςθ του αν 

μπορεί ζνα εικονικό περιβάλλον που θ ςχεδίαςι του βαςίηεται ςε αρχζσ ανάπτυξθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων, να οδθγιςει ςε ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

των ατόμων και πιο ςυγκεκριμζνα των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ. Ο επιμζρουσ 

ςτόχοσ που διατυπϊκθκε, αποβλζπει ςτθ διαςφάλιςθ πωσ το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που κα αναπτυχκεί και κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςχετικι αξιολόγθςθ, 

δφναται αξιόπιςτα να χρθςιμοποιθκεί για τθν εξζταςθ του βαςικοφ ςτόχου τθσ 

ζρευνασ. 

1.3 Ερευνθτικό κενό 
Ενϊ θ χριςθ εικονικϊν κόςμων προβλζπεται πωσ κα ζχει μεγάλθ εφαρμογι ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ γενικότερα, οι γνϊςεισ μασ και θ κατανόθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ τουσ χριςθσ εξακολουκεί να είναι περιοριςμζνθ. Απαιτείται 

περιςςότερθ ζρευνα για να καταλάβουμε πϊσ οι βιωματικζσ ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ με τθ χριςθ εικονικϊν κόςμων μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 

διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και διάφορα κζματα διδαςκαλίασ (Jarmon et 

al., 2009). Απομζνουν ακόμθ πολλά να μάκουμε ςχετικά με τουσ ρόλουσ, τθν 

ευκφνθ και τισ δυνατότθτεσ διδαςκαλίασ διαφόρων κεμάτων με τθ χριςθ εικονικϊν 

κόςμων (McKerlich et al., 2011). 

Οι εικονικοί κόςμοι ζχουν τθ δυνατότθτα να διευκολφνουν τθ μάκθςθ και να 

προςομοιϊνουν τθν πραγματικότθτα, ενιςχφοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων. Θ χριςθ εικονικϊν κόςμων ςε προγράμματα επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ απαιτεί να γίνουν περαιτζρω ζρευνεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ 
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εφαρμογισ τουσ (Chapman, 2008). Ομοίωσ, ο Hayes (2006) δθλϊνει πωσ 

απαιτοφνται να γίνουν πολλζσ ακόμα ζρευνεσ ςχετικά με τα οφζλθ και τουσ 

περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ εικονικϊν κόςμων ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων. 

ε μια καταγραφι ερευνϊν ςχετικά με τθ χριςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

Second Life για τθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από τον 

Misra (2011), δεν υπάρχει καταγεγραμμζνθ καμία ζρευνα ςχετικά με τθ χριςθ 

εικονικϊν κόςμων για τθν κοινωνικι ανάπτυξθ – εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  Επιπροςκζτωσ, ςε ςχετικι αναηιτθςθ του ερευνθτι 

τθσ παροφςασ ζρευνασ, δεν διαπιςτϊκθκε κάποια ςχετικι ζρευνα ςτο διαδίκτυο. 

Όπωσ κα αναφερκεί και παρακάτω ζνα πρόγραμμα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ  

εκπαιδευτικϊν μπορεί να ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων - δεξιοτιτων για άμεςθ 

εφαρμογι ςτθν τάξθ, τθν προςωπικι ανάπτυξθ (αυτοπεποίκθςθ) του 

εκπαιδευτικοφ ι τθν κοινωνικι του ανάπτυξθ (Bell & Gilbert, 1994).  

Τπάρχουν ελάχιςτεσ ζρευνεσ που ςχετίηονται ζςτω και ζμμεςα με τθν κοινωνικι 

ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν υποςτιριξθ 

τριςδιάςτατου εικονικοφ περιβάλλοντοσ.  

Αυτό το κενό κα προςπακιςει να καλφψει θ παροφςα ζρευνα, με τθν ανάπτυξθ 

ενόσ εικονικοφ κόςμου για τθν παρουςίαςθ του ζργου των “Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα”, 

με ςκοπό τθν εξζταςθ πικανισ δυνατότθτασ ςχετικισ ενεργοποίθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ και τθν εμπλοκι και εξάςκθςι τουσ ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε 

ανκρϊπουσ που τισ χρειάηονται. Να εξετάςει δθλαδι τθν αποτελεςματικότθτα 

χριςθσ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων (κοινωνικισ ευκφνθσ) ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

1.4 Δομι εργαςίασ 
το παρόν κεφάλαιο (1ο) παρουςιάςτθκε το αντικείμενο τθσ ζρευνασ, το ερευνθτικό 

κενό που προςπακεί να καλφψει θ παροφςα ζρευνα και ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ.  
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το δεφτερο (2ο) κεφάλαιο (βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ), περιγράφονται οι 

εικονικοί κόςμοι, τα χαρακτθριςτικά που διατίκενται ςε ζνα ςχετικό περιβάλλον, τα 

οφζλθ και οι περιοριςμοί από τθ χριςθ τουσ, κακϊσ επίςθσ και προτάςεισ 

εφαρμογισ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

το ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται οι κεωρίεσ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ και του 

παιχνιδιοφ ρόλων, τα ςτάδια που περιλαμβάνει θ εφαρμογι των ςχετικϊν 

κεωριϊν, πότε κρίνεται χριςιμθ θ εφαρμογι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,  

κακϊσ επίςθσ ποια τα οφζλθ και οι περιοριςμοί από τθν εφαρμογι τουσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ, περιγράφονται τρόποι που οι νζεσ τεχνολογίεσ 

μποροφν να διευκολφνουν τθν αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ των αντίςτοιχων 

κεωριϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςυμπεράςματα ςχετικϊν ερευνϊν. 

Επίςθσ, ςτο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται θ ζννοια τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, 

αναφζρονται παραδείγματα προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, οι αρχζσ 

που κα πρζπει να διζπουν τα προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και τα 

οφζλθ και εμπόδια ςτθν παρακολοφκθςθ ςχετικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. Σο 

κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με μια λεπτομερι αναφορά ςτθν ζννοια τθσ κοινωνικισ 

ευκφνθσ, τθν ανάγκθ ενςωμάτωςισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τα όρια και 

τισ διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ του επιπζδου 

κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ ατόμου. 

το τρίτο (3ο) κεφάλαιο περιγράφεται θ  μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, το ερευνθτικό 

ερϊτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ, οι ςχετικζσ ερευνθτικζσ υποκζςεισ και ο τρόποσ 

αξιολόγθςθσ που κα εφαρμοςτεί για τθν εξζταςθ πικανισ επίδραςθσ που μπορεί να 

ζχει θ χριςθ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

των ατόμων, και πιο ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

το ίδιο κεφάλαιο (3ο) περιγράφεται θ ςχεδίαςθ του εικονικοφ κόςμου που 

υλοποιικθκε, το ςχετικό εκπαιδευτικό ςενάριο που εφαρμόςτθκε για τθν 

διερεφνθςθ απάντθςθσ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ και 

ςτοιχεία ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Κατόπιν, ςτο τζταρτο (4ο) κεφάλαιο περιγράφεται το δείγμα τθσ ζρευνασ και 

αναλφονται τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθ χριςθ ςχετικϊν 
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ερωτθματολογίων μετά το πζρασ τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, τισ 

επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςε ςχετικά τεςτ αξιολόγθςθσ, κακϊσ επίςθσ και τα 

ςυμπεράςματα προςωπικισ παρατιρθςθσ του ερευνθτι κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Σζλοσ ςτο  πζμπτο (5ο) κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ 

εργαςίασ ςχετικά με τθ δυνατότθτα χριςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςκοπό τθν κοινωνικι ανάπτυξθ των ςυμμετεχόντων. 

Επίςθσ, ςτο ίδιο κεφάλαιο αναφζρονται οι περιοριςμοί τθσ παροφςασ εργαςίασ και 

οι προτάςεισ για ςχετικζσ μελλοντικζσ ζρευνεσ. 
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2 Κεφάλαιο 2 – Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 

2.1 3D Εικονικοί κόςμοι 
Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται γενικότερα θ τάςθ για χριςθ εικονικϊν 

περιβαλλόντων για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (Good et al., 2008). 

Εικονικόσ κόςμοσ κεωρείται “ζνα περιβάλλον που δθμιουργείται με τθ χριςθ 

υπολογιςτϊν και επιτρζπει ι υποχρεϊνει τον χριςτθ (ι τουσ χριςτεσ) να ζχουν μια 

αίςκθςθ τθσ φπαρξθσ ςε ζνα περιβάλλον άλλο από εκείνο που είναι ςτθν 

πραγματικότθτα, και να αλλθλεπιδροφν με αυτό το περιβάλλον” (Schroeder, 1996). 

Οι εικονικοί κόςμοι παρζχουν “ζνα τριςδιάςτατο διαδικτυακό περιβάλλον που 

κατοικείται από πολλοφσ χριςτεσ που εκπροςωποφνται μζςω τθσ χριςθσ των 

avatars και μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ” (Girvan & Savage, 2010). 

Περιλαμβάνουν πλοφςιεσ γραφικζσ αναπαραςτάςεισ ςε τριςδιάςτατθ μορφι (3-D), 

υψθλι ποιότθτα ιχου, κίνθςθσ, παρατιρθςθσ και διαδραςτικότθτασ (Driver & 

Driver, 2009). Οι εικονικοί κόςμοι κυμαίνονται από αφθγθματικά παιχνίδια μζςω 

διαδικτφου, όπωσ το World of Warcraft, μζχρι πλατφόρμεσ ςφγχρονθσ επικοινωνίασ  

όπωσ το Second Life, που βαςίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτο περιεχόμενο που 

δθμιουργοφν οι χριςτεσ μόνοι τουσ (Schultze & Leahy, 2009) 

φμφωνα με τον Mennecke (2008), οι εικονικοί κόςμοι αποτελοφν κομμάτι των 

θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν με πολλοφσ χριςτεσ, αλλά χωρίσ να παρουςιάηουν τθν 

οργάνωςθ ενόσ παιχνιδιοφ. 

Ενϊ θ μορφι του avatar και ο τρόποσ επικοινωνίασ μπορεί να διαφζρουν μεταξφ 

διαφορετικϊν εικονικϊν κόςμων, θ φπαρξθ avatar και θ επικοινωνία μεταξφ των 

χρθςτϊν αποτελοφν βαςικζσ λειτουργίεσ οποιουδιποτε περιβάλλοντοσ εικονικοφ 

κόςμου (Girvan & Savage, 2010). 

Οι Gerhard et al. (2004) ζχουν περιγράψει το avatar ωσ “θ υλοποίθςθ του χριςτθ ςε 

ζνα ςυνεργατικό εικονικό περιβάλλον”. Ομοίωσ ο Peterson (2006) ορίηει τον avatar 

ωσ “απεικόνιςθ του εαυτοφ μασ ςε ζνα εικονικό κόςμο, και ζχει ςχεδιαςτεί για να 

ενιςχφςει τθν αλλθλεπίδραςθ ςε ζναν εικονικό χϊρο” Οι avatars επιτρζπουν ςε ζνα 

χριςτθ να αποκτιςει μια γραφικι μορφι εντόσ ενόσ εικονικοφ κόςμου, και να 
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ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αίςκθςθσ παρουςίασ ςε ζνα εικονικό περιβάλλον 

(Svensson, 2003). 

Θ ιδζα για τουσ avatars προζκυψε από τθν ανάγκθ παροχισ ςτουσ χριςτεσ του 

αιςκιματοσ πωσ “υπάρχουν” εντόσ του εικονικοφ κόςμου και ταυτόχρονθσ 

αίςκθςθσ τθσ κοινότθτασ, “αίςκθςθσ πωσ είμαςτε όλοι μαηί ςτον κόςμο” (Schroeder, 

2002). 

Ζνασ επιπλζον παράγοντασ υπζρ τθσ ανάπτυξθσ των avatar είναι το γεγονόσ πωσ οι 

εν λόγω οντότθτεσ παρζχουν ζνα μζςο για να ξεπεραςτοφν οι περιοριςμοί τθσ 

επικοινωνίασ μζςω κειμζνου, παρζχοντασ ςτουσ χριςτεσ ζνα μζςο απεικόνιςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο, μθ λεκτικζσ μορφζσ επικοινωνίασ (όπωσ χειρονομία) και 

ζκφραςθσ ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων (ευτυχία), οι οποίεσ διευκολφνουν τθν 

αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία πρόςωπο με πρόςωπο (Peterson, 2006). 

φμφωνα με τουσ Katz & Rice (2002), οι avatar μποροφν να ενιςχφςουν τθν 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθν αίςκθςθ ςυνεκτικότθτασ, ιδιαίτερα μεταξφ 

ατόμων που μπορεί να παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία πρόςωπο με 

πρόςωπο. Θ χριςθ των avatar μπορεί να λειτουργιςει υποςτθρικτικά για 

ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ και τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και όχι 

μονάχα ωσ υποκατάςτατο τθσ πραγματικισ εμπειρίασ (Woolgar, 2002). 

Θ εμφάνιςθ των avatars και του εικονικοφ περιβάλλοντοσ, μαηί με τισ 

αλλθλεπιδράςεισ τουσ, μποροφν να επθρεάςουν τον βακμό τθσ αίςκθςθσ 

παρουςίασ των χρθςτϊν ςε ζναν εικονικό κόςμο (Blascovich et al., 2002). Σο 

αίςκθμα παρουςίασ ςτον εικονικό κόςμο, είναι αυτό που κακορίηει ςε ςθμαντικό 

βακμό το επίπεδο και το είδοσ εμπειρίασ που λαμβάνει ο χριςτθσ από τθν 

επίςκεψι του ςτον εικονικό κόςμο (Biocca & Harms, 2002). 

Οι χριςτεσ ςυνικωσ ζχουν ζλεγχο εμφάνιςθσ του avatar τουσ και των καναλιϊν 

επικοινωνίασ που κα χρθςιμοποιιςουν (Bainbridge, 2007). Θ εμφάνιςθ των avatar, 

αντανακλά τθν προςωπικότθτα του χριςτθ μζςω τθσ τροποποίθςθσ του ςϊματοσ 

και των ροφχων ζνδυςθσ. Θ ανωνυμία των avatar διατθρείται, δεδομζνου ότι οι 

χριςτεσ μποροφν είτε να επιλζξουν ζνα δικό τουσ όνομα για τον avatar, είτε να 
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επιλζξουν μεταξφ ενόσ περιοριςμζνου ςυνόλου διακζςιμων ονομάτων (Davis et al., 

2009). 

2.1.1 Χαρακτθριςτικά εικονικϊν κόςμων 

φμφωνα με τον οριςμό του εικονικοφ κόςμου των Bell &  Robbins (2008), 

προκφπτουν πωσ τζςςερα (4) είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ εικονικοφ 

κόςμου: 

1. είναι ανκεκτικοί. Τπάρχουν, ανεξάρτθτα από το αν κάποιο ςυγκεκριμζνο 

άτομο ζχει ειςζλκει ςτον κόςμο. υνικωσ, υπάρχουν διαςτάςεισ ςε αυτοφσ 

τουσ κόςμουσ, όπωσ ο χρόνοσ  και θ οικονομία που ςυνεχίηουν να 

προχωράνε ςε κάποια κλίμακα ςε πραγματικό χρόνο, ακόμθ και όταν ζνασ 

χριςτθσ δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτον κόςμο 

2. απαιτοφν τθν υποςτιριξθ δικτφων ευρείασ περιοχισ (WAN). Για να φτάςει 

ζνα εικονικό περιβάλλον να κεωρθκεί "κόςμοσ" και όχι ζνα "περιβάλλον" ι 

"χϊροσ" κα πρζπει να είναι προςβάςιμοσ από πολλοφσ χριςτεσ ταυτόχρονα 

και να μθν είναι προςτατευμζνο πίςω από κάποιο τείχοσ προςταςίασ ι 

παρόμοιο περιοριςμό. 

3. είναι περιβάλλον για πολλοφσ χριςτεσ. Αυτι είναι μια ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ μεταξφ των εικονικϊν χϊρων που δθμιουργικθκαν για 

λίγουσ χριςτεσ και τουσ εικονικοφσ κόςμουσ που μποροφν να φιλοξενιςουν 

χριςτεσ ταυτόχρονα από ολόκλθρθ τθν υφιλιο 

4. χρθςιμοποιοφν avatars για να εκπροςωποφν τουσ χριςτεσ. Σα avatar είναι 

θμιαυτόνομοι πράκτορεσ που εμφανίηονται ςτον ψθφιακό χϊρο και είναι 

ικανοί να εκτελοφν δράςεισ, ςφμφωνα με τισ εντολζσ του χριςτθ. Ο avatar 

διαφοροποιείται από το εικονίδιο ι το προφίλ χριςτθ, που 

αντιπροςωπεφουν ζναν χριςτθ, αλλά δεν μποροφν να εκτελζςουν ενζργειεσ 

αυτοβοφλωσ. 

Οι εικονικοί κόςμοι μποροφν να εμφανιςτοφν ςε διάφορεσ μορφζσ αλλά όλεσ τουσ 

παρουςιάηουν μια ςειρά από κοινά χαρακτθριςτικά (Smart et al., 2007): 

 παρουςία χρθςτϊν ςτο εικονικό περιβάλλον 

 κοινόχρθςτοσ χϊροσ που επιτρζπει ςε πολλοφσ χριςτεσ να ςυμμετζχουν 

ταυτόχρονα  
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 εικονικι παρουςία υπό τθ μορφι ενόσ avatar  

 αλλθλεπιδράςεισ που ςυμβαίνουν μεταξφ των χρθςτϊν και των 

αντικειμζνων ςτο εικονικό περιβάλλον 

 αμεςότθτα τθσ δράςθσ, θ αλλθλεπίδραςθ πραγματοποιείται ςε πραγματικό 

χρόνο  

 ομοιότθτεσ με τον πραγματικό κόςμο, όπωσ θ τοπογραφία, θ κίνθςθ και θ 

φυςικι του περιβάλλοντοσ, δθμιουργοφν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ 

2.1.2 Πλεονεκτιματα χριςθσ εικονικϊν κόςμων 

Ζνα προφανζσ πλεονζκτθμα είναι πωσ με τθ χριςθ εικονικϊν κόςμων οι μακθτζσ 

χρθςιμοποιοφν άμεςα νζεσ τεχνολογίεσ και εξοικειϊνονται με τθ χριςθ τουσ. Με τθ 

χριςθ εικονικϊν κόςμων, είναι δυνατι θ αφξθςθ τθσ εμπλοκισ των ςυμμετεχόντων.  

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ζνασ μακθτισ που είναι απρόκυμοσ να ςχολιάςει ι να 

κάνει ερωτιςεισ ςτθν τάξθ μπορεί να αιςκανκεί πιο άνετα να το πράξει ςε ζναν 

εικονικό κόςμο. Θ χριςθ ενόσ avatar μπορεί να  παρζχει ζνα επίπεδο ανωνυμίασ 

που επιτρζπει ςε κάποιουσ ντροπαλοφσ μακθτζσ να αιςκάνονται πιο άνετα να 

εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ και να δράςουν εντόσ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ. (Baker et al., 2009). 

"Κανείσ δεν κζλει να χρθςιμοποιιςει τθν τεχνολογία για να αναδθμιουργιςει τθν 

εκπαίδευςθ όπωσ είναι" (Scardamalia & Bereiter, 1994). 

Οι εικονικοί κόςμοι αποτελοφν μια ςθμαντικι ευκαιρία για βελτίωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ που αποκομίηουν οι εκπαιδευόμενοι. Αν και μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν για μια απλι αναπαραγωγι των παραδοςιακϊν παιδαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων, προςφζρουν επίςθσ ζνα χϊρο για τθν ανάπτυξθ νζων μεκόδων 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, ι για τθ διδαςκαλία κεμάτων που κα ιταν πάρα πολφ 

δφςκολο, επικίνδυνο ι και αδφνατο να παρουςιαςτοφν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 

(Good et al., 2008). 

Ο Kalyuga (2007) διαπιςτϊνει πωσ οι εικονικοί κόςμοι είναι άκρωσ διαδραςτικοί και 

παρζχουν ευκαιρίεσ για δυναμικι ανάδραςθ, πειραματιςμό εκπαιδευομζνων, ςε 

πραγματικό χρόνο επιλογι εξατομικευμζνθσ εργαςίασ και δυνατότθτασ 
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εξερεφνθςθσ. Επιπροςκζτωσ, οι Steinkuehler & Williams (2006) διαπιςτϊνουν πωσ θ 

αλλθλεπίδραςθ μζςα ςε εικονικοφσ κόςμουσ, όχι μόνο βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να 

αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ, αλλά τουσ εκκζτει επίςθσ ςε μια “διαφορετικότθτα 

άποψθσ του κόςμου” μζςω τθσ ανάπτυξθσ εικονικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων. 

2.1.3 Μειονεκτιματα χριςθσ εικονικϊν κόςμων 

Θ χριςθ εικονικϊν κόςμων ςτθν εκπαίδευςθ παρουςιάηει οριςμζνα μειονεκτιματα 

(Dickey, 2003): 

 Τψθλζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ για τα ςυςτιματα υπολογιςτϊν που 

χρθςιμοποιοφνται 

 Αργι καμπφλθ μάκθςθσ ςχετικά με τθν εξοικείωςθ αποτελεςματικοφ 

ελζγχου των avatar ςτουσ εικονικοφσ κόςμουσ  

 Δυνατότθτα παρενόχλθςθσ, ταπείνωςθσ, κυματοποίθςθσ ι άλλουσ 

περιςπαςμοφσ προςοχισ 

 Ζλλειψθ ελζγχου του περιβάλλοντοσ ςφνδεςθσ των χρθςτϊν, εκτόσ εάν όλοι 

οι εκπαιδευόμενοι βρίςκονται ςε ιδιωτικό χϊρο 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ πιο γνωςτι πλατφόρμα για τθν ανάπτυξθ εικονικϊν 

περιβαλλόντων, θ πλατφόρμα με τθν επωνυμία Second Life. 

2.1.4 Πλατφόρμα εικονικοφ κόςμου Second Life 

Σο Second Life (SL) κεωρείται θ πιο ϊριμθ και δθμοφιλισ παγκόςμια πλατφόρμα 

εικονικοφ κόςμου που χρθςιμοποιείται ςτθν εκπαίδευςθ (Warburton, 2009). 

Δθμιουργικθκε και διευκφνεται από τθν εταιρεία Linden Research Inc  με ζδρα το 

αν Φραντςίςκο των Θνωμζνων Πολιτειϊν. Ομοίωσ με άλλουσ εικονικοφσ κόςμουσ, 

ςτο SL οι χριςτεσ ονομάηονται  “κάτοικοι” (residence) - μποροφν να ειςζλκουν ςτο 

εικονικό περιβάλλον με τθ χριςθ ςχετικοφ προγράμματοσ - πελάτθ με τθ μορφι 

εξατομικευμζνων avatars. Θ επικοινωνία μεταξφ των avatars ςυχνότερα 

πραγματοποιείται με χριςθ κειμζνου, είτε μζςω τθσ περιοχισ ςυηιτθςθσ (chat), είτε 

μζςω άμεςων μθνυμάτων (instant message), αν και είναι διακζςιμθ θ επιλογι 

φωνθτικισ ςυνομιλίασ  από τον Αφγουςτο του 2007. Για τθ μετακίνθςθ από μία 

κζςθ εντόσ του SL ςε μια άλλθ,  οι avatars μποροφν να περπατιςουν, να πετάξουν, 

να διακτινιςτοφν (teleport) ι να οδθγιςουν οχιματα (όπωσ αυτοκίνθτα, 

αεροπλάνα, υποβρφχια ι αερόςτατα). (Kaplan & Haenlein, 2009). 
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Περιςςότερα από 100 πανεπιςτιμια ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ και ςε άλλεσ χϊρεσ 

νοικιάηουν ι ζχουν δικι τουσ εικονικι γθ ςτο SL (Good et al., 2008). 

2.1.5 Λειτουργίεσ πλατφόρμασ Second Life 

Θ πλατφόρμα Second Life παρζχει ζνα περιβάλλον υποςτιριξθσ δραςτθριοτιτων 

μάκθςθσ όπωσ ο πειραματιςμόσ, θ εξερεφνθςθ, θ επιλογι εξατομικευμζνθσ 

εργαςίασ, δθμιουργίασ και δυναμικισ ανατροφοδότθςθσ (Jarmon et al., 2009).  

ε αυτόν τον εικονικό κόςμο, οι κάτοικοι μποροφν να διαμορφϊςουν τον κόςμο 

γφρω τουσ, ιδιαίτερα τθν εικονικι παρουςία τουσ εντόσ του κόςμου. Μποροφν να 

γράψουν κϊδικα για να διαχειριςτοφν το εικονικό περιβάλλον, να εμπορευτοφν 

αντικείμενα του κόςμου ι ακόμα και ζκταςθ – γθ εντόσ του εικονικοφ κόςμου. 

Μποροφν να αγοράςουν τα δικά τουσ ροφχα, να ςυμμετάςχουν ςε ομάδεσ 

δραςτθριοτιτων, να εξερευνιςουν, να παίξουν και να αλλθλοεπιδράςουν 

κοινωνικά (Messinger et al., 2009). 

Οι κάτοικοι είναι αυτοί που κατζχουν τα εκατομμφρια των αντικειμζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κτιρίων και καταςκευϊν, ροφχων, επίπλων, 

αντικειμζνων ζνδυςθσ, αυτοκινιτων, ςκάφων, αεροπλάνων, και πολυάρικμων 

εικονικϊν προϊόντων που δθμιουργικθκαν εντόσ του εικονικοφ κόςμου (DMD, 

2007). 

2.1.6 Οφζλθ χριςθσ πλατφόρμασ Second Life 

Σα οφζλθ επιλογισ τθσ πλατφόρμασ Second Life ωσ περιβάλλον προςομοίωςθσ ςε 

εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολλαπλά: 

 Επιτρζπει ςτουσ φοιτθτζσ να εργαςτοφν μόνοι τουσ (από απόςταςθ) με τουσ 

δικοφσ τουσ ρυκμοφσ (Squire & Jenkins, 2004) 

 Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν από κοινοφ – ςυγχρονιςμζνα, είτε 

μεμονωμζνα, είτε ωσ ομάδα (Linden Lab, 2011) 

 Σο περιβάλλον μάκθςθσ είναι πάντα ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν, όχι μόνο για 

γεωγραφικά διάςπαρτεσ ομάδεσ, αλλά ακόμθ και για ομάδεσ που ςυναντϊνται 

τακτικά ςτον φυςικό κόςμο (Linden Lab, 2011) 

 Δυνατότθτα εξάςκθςθσ ςτθν πρακτικι επίλυςθ προβλθμάτων, που δεν είναι 

δυνατόν να προςομοιωκοφν εντόσ τθσ τάξθσ (Linden Lab, 2011) 
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 Οι μακθτζσ λαμβάνουν εμπειρία από πρϊτο χζρι, τι ςτθν πραγματικότθτα 

περιγράφουν οι λζξεισ, τα ςφμβολα και τα αντικείμενα που διδάςκονται μζςα 

ςτθν τάξθ (Schaffer, et al., 2004) 

 Ζνταξθ ςε κοινότθτεσ μακθτϊν, μζςα ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ μποροφν να 

μάκουν με τθ βοικεια των μελϊν τθσ κοινότθτασ (Dickey, 2003) 

Επιπροςκζτωσ, το SL επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτζσ να ςχεδιάςουν μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ που ενςωματϊνουν πολλαπλζσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και να τισ 

ςυνδυάςουν με καινοφργιουσ - νζουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ (Good et al., 2008). 

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να εργαςτοφν από κοινοφ και να 

ανταλλάξουν ιδζεσ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων ςτο πλαίςιο των 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και να δοκιμάςουν τθν αποτελεςματικότθτα των 

προτάςεϊν τουσ εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Θ πτυχι τθσ κοινωνικοποίθςθσ 

και τθσ ςυνεργαςίασ εντόσ του SL, διατθρεί αμείωτο το ενδιαφζρον των 

εκπαιδευομζνων και επιπροςκζτωσ παρζχονται εργαλεία για τθν προϊκθςθ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ (Bartle, 2004). 

2.1.7 Αδυναμίεσ χριςθσ πλατφόρμασ Second Life 

Θ χριςθ του SL παρουςιάηει οριςμζνουσ περιοριςμοφσ και μειονεκτιματα ςτθ 

χριςθ του. Οι εκπαιδευτζσ πρζπει να αξιολογιςουν κατά πόςον τα οφζλθ από τθ 

χριςθ SL υπερτεροφν του κόςτουσ διεξαγωγισ του μακιματοσ. Απαιτείται κάποιοσ 

χρόνοσ για τθν εκμάκθςθ τθσ πλατφόρμασ. Οι εκπαιδευτζσ και οι εκπαιδευόμενοι  

πρζπει να αφιερϊςουν χρόνο για τθν δθμιουργία των avatars και τθν εκμάκθςθ του 

τρόπου περιιγθςθσ και επικοινωνίασ μζςα τον εικονικό κόςμο. Οι περιςςότεροι 

μακθτζσ αναφζρουν πωσ είναι ςε κζςθ να κάνουν λιψθ του απαραίτθτου 

λογιςμικοφ από το διαδίκτυο, να δθμιουργιςουν ζναν avatar και να μάκουν τισ 

βαςικζσ λειτουργίεσ μζςα ςε μια ϊρα. Ωςτόςο, θ διαδικαςία αυτι διαρκεί 

περιςςότερο για οριςμζνουσ άλλουσ μακθτζσ (Good et al., 2008).   

Τπάρχουν επίςθσ, τεχνολογικοί περιοριςμοί ςτθ χριςθ του SL. Σο SL απαιτεί 

περιςςότερουσ από ζναν βαςικό υπολογιςτι. Οι πλιρεισ απαιτιςεισ ενόσ 

ςυςτιματοσ  αναγράφονται με λεπτομζρεια ςτθν ιςτοςελίδα του SL. Πολλζσ φορζσ 

το SL δεν λειτουργεί όπωσ ζχει προγραμματιςτεί και τεχνικζσ δυςλειτουργίεσ 

μποροφν να προκαλζςουν προβλιματα και κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία τθσ 
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μάκθςθσ (Good et al., 2008). Επιπροςκζτωσ, υπάρχουν περιοριςμοί ςτουσ χριςτεσ 

ςχετικά με τον αρικμό αντικειμζνων (prims) που μποροφν να δθμιουργιςουν εντόσ 

του εικονικοφ περιβάλλοντοσ (Boulos et al., 2007). 

Θ απροκυμία των εκπαιδευόμενων να δοκιμάςουν τθ νζα τεχνολογία κα πρζπει να 

λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ. ε μερικοφσ μακθτζσ δεν αρζςουν οι ςφγχρονεσ 

μορφζσ διδαςκαλίασ και τα αποτελζςματα μάκθςθσ για αυτοφσ είναι περιοριςμζνα. 

Άλλοι πάλι μακθτζσ μπορεί να νιϊκουν άγχοσ από τθ χριςθ του SL (Good et al., 

2008). 

Θ μεγαλφτερθ δφναμθ του SL, από κακαρά άποψθ κόςτουσ, είναι πωσ παρζχει ζνα 

ζτοιμο περιβάλλον ςτο οποίο μποροφν να ςχεδιαςτοφν εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ωςτόςο, το γεγονόσ αυτό είναι επίςθσ ζνα από τα μεγαλφτερα 

μειονεκτιματά του, δεδομζνου ότι ο κόςμοσ του SL δεν ζχει ςχεδιαςτεί με ςκοπό τθ 

μάκθςθ, και ωσ εκ τοφτου, ζχει χαρακτθριςτικά τα οποία πικανόν να λειτουργοφν 

αρνθτικά ςτθ μάκθςθ (Helmer & Light, 2007). 

Σζλοσ, όπωσ ιςχφει για τισ περιςςότερεσ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κζματα αςφάλειασ και οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να 

ενθμερωκοφν ςχετικά με τουσ κανόνεσ ορκισ ςυμπεριφορά και προςταςίασ τθσ 

ιδιωτικισ τουσ ηωισ όταν αλλθλεπιδροφν ςτο SL (Good et al., 2008). 

2.1.8 Προτάςεισ εφαρμογισ πλατφόρμασ Second Life 

ε ζρευνά τουσ ςχετικά με τθ χριςθ του SL ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία οι Good et 

al. (2008) προτείνουν τα παρακάτω: 

 Χριςθ του SL μόνο όταν θ χριςθ του ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ 

 Προετοιμαςία εκπαιδευόμενων για τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ που κα λάβει 

χϊρα εντόσ του SL 

 ταδιακι γνωριμία – χριςθ του SL από τουσ εκπαιδευόμενουσ. H πρϊτθ τουσ 

γνωριμία κα πρζπει να γίνει με απλι δραςτθριότθτα ςε περιοριςμζνο χωρικά 

εικονικό κόςμο 

 φςταςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να εργαςτοφν ςε ομάδεσ κατά τισ πρϊτεσ 

επιςκζψεισ τουσ ςτο περιβάλλον του SL 
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 Εμπλοκι εκπαιδευόμενων ςτθ ςχεδίαςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων  

 Αφιζρωςθ αρκετοφ χρόνου από μζρουσ του εκπαιδευτι ςε περιιγθςθ ςχετικϊν 

εικονικϊν κόςμων του SL, πριν τθ ςχεδίαςθ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

 Αποδοχι πωσ θ χριςθ του SL δεν ενδείκνυται για κάκε κεματικι ενότθτα 

διδαςκαλίασ 

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ εφαρμογισ του SL ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, μετά το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ με ςκοπό τθν περαιτζρω 

βελτίωςθ του εικονικοφ κόςμου 

2.1.9 Διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ ενόσ εικονικοφ κόςμου 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ χριςθσ ενόσ εικονικοφ κόςμου που  

ζχει αναπτυχκεί είτε ςτθν πλατφόρμα Second Life, είτε ςε οποιαδιποτε ςχετικι 

πλατφόρμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι εξισ διατάςεισ – παράγοντεσ 

αξιολόγθςθσ: 

Αίςκθμα Παρουςίασ: κατά πόςο δθλαδι ο εικονικόσ κόςμοσ ζδωςε ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ τθν αίςκθςθ πωσ βρίςκονται εντόσ του εικονικοφ κόςμου και δεν 

ςυμμετζχουν απλά ςε μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Όςο μεγαλφτερο είναι το 

αίςκθμα παρουςίασ που δθμιουργείται τόςο περιςςότερο αποτελεςματικόσ μπορεί 

να κεωρθκεί ζνασ εικονικόσ κόςμοσ (Bowman et al., 2002) 

Ευκολία χριςθσ: Για να είναι αποτελεςματικόσ ζνασ εικονικόσ κόςμοσ κα πρζπει να 

είναι εφκολθ και κατανοθτι θ περιιγθςθ εντόσ του κόςμου. Δεν κα πρζπει να 

δυςκολεφονται οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν παρακολοφκθςθ και τθ ςυμμετοχι ςτισ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ του εικονικοφ κόςμου (Boulos et al., 2007).   

Δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ: Ζνα από τα πλεονεκτιματα ενόσ εικονικοφ κόςμου είναι 

θ ενίςχυςθσ τθσ ςυνεργαςίασ. Σο χαρακτθριςτικό αυτό είναι απαραίτθτο όταν 

χρθςιμοποιείται ζναν εικονικόσ κόςμοσ ςτθν εκπαίδευςθ (Joseph, 2007). 

Ευκαιρίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ: Οι εικονικοί κόςμοι δεν είναι μια πλοφςια 

τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ ενόσ περιβάλλοντοσ. Αποτελοφν ζνα κοινωνικό δίκτυο, 

παρόμοιο με άλλα όπωσ το Facebook και το MySpace, ςτα οποία τα άτομα 

ςυνδζονται με άλλα άτομα, ςχθματίηοντασ δίκτυα και αλλθλεπιδροφν. Σο 
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χαρακτθριςτικό τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ είναι ςθμαντικό να υπάρχει ςε 

ζναν εικονικό κόςμο (Joseph, 2007). 

Δυνατότθτεσ εξερεφνθςθσ: ε ζρευνα των Wang & Braman (2009) ςχετικά με τθ 

χριςθ του SL ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, διαπιςτϊκθκε πωσ ενιςχφεται θ 

αποτελεςματικότθτα ενόσ εικονικοφ κόςμου, όταν εκείνοσ παρζχει ευκαιρίεσ 

εξερεφνθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και επίςκεψθσ διαφορετικϊν περιοχϊν και όταν 

οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν ελεφκερα και χωρίσ δυςκολία να εξερευνοφν τα 

περιεχόμενα του κόςμου. 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ:  Κα πρζπει να αξιολογθκεί ο βακμόσ ικανοποίθςθσ – 

ευχαρίςτθςθσ των ςυμμετεχόντων από τθν εμπειρία του εικονικοφ κόςμου που 

είχαν. Ο βακμόσ ευχαρίςτθςθσ που λαμβάνουν οι ςυμμετζχοντεσ, επθρεάηει τθν 

αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ ενόσ εικονικοφ κόςμου ςτθ εκπαίδευςθ (Wang & 

Braman, 2009). 

το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηονται οι παραπάνω διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ 

που ενδείκνυνται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ.  

 

χιμα 1: Διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ εικονικοφ κόςμου 

Προκειμζνου ςε μια ζρευνα να μπορεί να μετρθκεί - αξιολογθκεί με αξιοπιςτία 

κάποια διάςταςθ επίδραςθσ – λειτουργίασ ενόσ εικονικοφ κόςμου, κα πρζπει 
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παράλλθλα να εξεταςτεί και θ αποτελεςματικότθτα τθσ ςχεδίαςθσ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ. Μια κακι ςχεδίαςθ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ, δε μπορεί να 

ζχει τισ ίδιεσ επιδράςεισ ςε πικανά αντικείμενα ζρευνασ με ζνα εικονικό περιβάλλον 

που θ ςχεδίαςι του ικανοποιεί τισ παραπάνω διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ. Αν δεν 

ικανοποιοφνται οι προαναφερκείςεσ διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί αποτελεςματικι θ ςχεδίαςι του. 

2.1.10 Εικονικοί κόςμοι και μάκθςθ 

Ο Kolb (1984)  ζχει δθλϊςει τθν βιωματικι μάκθςθ ωσ “τθ διαδικαςία με τθν οποία 

θ γνϊςθ δθμιουργείται μζςω τθσ μεταμόρφωςθσ τθσ εμπειρίασ".  Οι δραςτθριότθτεσ 

μάκθςθσ ςε εικονικό κόςμο, που βαςίηονται ςτον πραγματικό κόςμο παρζχουν 

ευκαιρίεσ για τθν οικοδόμθςθ γζφυρασ μεταξφ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εμπειρίασ 

(Barab et al., 2005). 

Οι Antonacci et al. (2008) αναφζρουν πωσ θ ςυμμετοχι ςε εικονικά περιβάλλοντα 

επιτρζπει τουσ μακθτζσ να ζχουν ευκαιρίεσ μάκθςθσ, ςτισ οποίεσ δε κα μποροφςαν 

να ζχουν πρόςβαςθ, όπωσ είναι το παιχνίδι ρόλων, θ προςομοίωςθ λειτουργίασ 

εξοπλιςμοφ, ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι αντικειμζνων ι θ δθμιουργία 

προςομοιϊςεων πραγματικϊν διαδικαςιϊν. 

Ο Dede (1995) διαπίςτωςε πωσ τα εικονικά περιβάλλοντα προςφζρουν πολλά 

οφζλθ ςτθν εκπαίδευςθ, όπωσ ευκαιρίεσ για πειραματιςμό, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτον 

πραγματικό κόςμο, ευκαιρίεσ για “μάκθςθ ςτθν πράξθ”, κακϊσ και δυνατότθτα να 

διαμορφωκεί ζνα περιβάλλον μάκθςθσ από τον εκπαιδευόμενο. 

Οι Bricken & Byrne (1994) ςθμειϊνουν πωσ οι εικονικοί κόςμοι παρζχουν ευκαιρίεσ 

για τουσ μακθτζσ να μάκουν από τθν αλλθλεπίδραςθ με εικονικά αντικείμενα, τα 

οποία ανάλογα με το περιεχόμενο, μποροφν να οδθγιςουν ςε καλφτερθ 

εννοιολογικι κατανόθςθ του περιεχομζνου. 

φμφωνα με Winn (1993), τα εικονικά περιβάλλοντα μποροφν να βοθκιςουν ςτθ 

γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ και τθν πραγματικισ 

απεικόνιςθσ των πλθροφοριϊν. 

Ο εικονικόσ κόςμοσ Second Life (www.secondlife.com) παρουςιάηει πολλαπλζσ 

πικανζσ χριςεισ ςτθ διδαςκαλία (Baker et al., 2009). Σα γραπτά μθνφματα, blogging, 

http://www.secondlife.com/
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διαδικτυακζσ ομάδεσ ςυηιτθςθσ, δικτυακοί τόποι κοινωνικισ δικτφωςθσ, και άλλεσ 

διαδραςτικζσ τεχνολογίεσ αποτελοφν μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ πολλϊν 

μακθτϊν. Οι διαδικτυακζσ διαδραςτικζσ τεχνολογίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

προςεγγίςουν τουσ μακθτζσ ςτο ςπίτι, μεταξφ μακθμάτων και εργαςιϊν, κακϊσ και 

τα αββατοκφριακα. Μια τεχνολογία που ζχει τθ δυνατότθτα να εμπλζξει τουσ 

μακθτζσ ςε απευκείασ διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ είναι οι 

εικονικοί κόςμοι (Baker et al., 2009).Οι εικονικοί κόςμοι και πιο ςυγκεκριμζνα το SL 

μπορεί να είναι χριςιμο εργαλείο ςτθ διδαςκαλία από απόςταςθ, λόγω τθσ 

ικανότθτάσ του για δθμιουργία αλλθλεπίδραςθσ με τουσ μακθτζσ, με τον 

εκπαιδευτι, τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ και με το ίδιο το περιβάλλον (Baker et al., 

2009).  

ε ζρευνα των Jarmon et al. (2009) που περιελάμβανε ωσ ερευνθτικό ερϊτθμα αν 

είναι δυνατι θ μεταφορά τθσ μάκθςθσ, που λαμβάνει χϊρα με τθν εφαρμογι του 

Second Life ςτθν πραγματικι ηωι, εφαρμόςτθκαν τζςςερισ μζκοδοι ςυλλογισ και 

ανάλυςθσ δεδομζνων: 

1. θ ανάλυςθ τθσ γραπτισ άποψθσ των φοιτθτϊν ςχετικά με το κζμα 

2. ερωτθματολόγια (πριν και μετά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ) με ερωτιςεισ 

ςτθν κλίμακα Likert και ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου, ςτισ οποίεσ οι 

ςυμμετζχοντεσ καλοφνταν να δϊςουν παραδείγματα δραςτθριοτιτων εντόσ 

του εικονικοφ κόςμου που ικανοποιοφςαν τισ προχποκζςεισ που ζκεταν οι 

ερωτιςεισ. 

3. ομάδεσ ςυηιτθςθσ (focus group) 

4. καταγραφι ςε βίντεο και ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων – ςυμπεριφορά των 

εκπαιδευόμενων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν ενκαρρυντικά ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτα χριςθσ του SL ςτθν εκπαίδευςθ. 

2.2 Μορφζσ Μακθτείασ  
τθ ςυνζχεια περιγράφονται διάφορεσ μορφζσ μακθτείασ που ζχουν εφαρμοςτεί 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ επίςθσ γίνεται και λεπτομερισ ανάλυςθ τθσ 

κεωρίασ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ που κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθ ςχεδίαςθ του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 
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2.2.1 Εποικοδομθτιςμόσ 

Ο εποικοδομθτιςμόσ (κονςτρουκτιβιςμόσ) ζχει αλλάξει τθν παραδοςιακι άποψθ 

περί μάκθςθσ. Είναι μια φιλοςοφικι άποψθ ςχετικά με το πϊσ οι άνκρωποι 

καταλαβαίνουν ι μακαίνουν (Savery & Duffy, 1995). Για τον εποικοδομθτιςμό, θ 

μάκθςθ κεωρείται ωσ μια διαδικαςία απορρόφθςθσ τθσ γνϊςθσ και ενεργισ 

καταςκευι τθσ. Οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάηονται τισ νζεσ πλθροφορίεσ με χριςθ 

των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ςτρατθγικϊν που ιδθ διακζτουν (Resnick, 

1989). Θ μάκθςθ είναι  μια εποικοδομθτικι διαδικαςία, λειτουργεί ςυςςωρευτικά, 

είναι αυτορρυκμιηόμενθ, προςανατολιςμζνθ ςτον ςτόχο, ςυνεργατικι, με 

διαφορετικι για τον κακζνα διαδικαςία ερμθνείασ και οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (De 

Corte, 2000). 

Θ εκπαίδευςθ πλζον δεν επικεντρϊνεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ μεταφορά τθσ 

γνϊςθσ, αλλά και ςτθν ανάπτυξθ μετά-γνωςτικϊν δεξιοτιτων (Jager et al., 2005). 

Χρθςιμοποιϊντασ μια εποικοδομθτικι προςζγγιςθ, οι εκπαιδευτικοί διευκολφνουν 

τθ μάκθςθ, ενκαρρφνοντασ τθν ενεργό ζρευνα, κακοδθγϊντασ τουσ μακθτζσ ςτθν 

αμφιςβιτθςθ ςιωπθρϊν υποκζςεϊν τουσ και ςτθν εξάςκθςθ ςε διαδικαςίεσ 

καταςκευισ γνϊςθσ (Kerka, 1997). Προςπακοφν να δθμιουργιςουν περιβάλλοντα 

μάκθςθσ, όπου οι μακθτζσ αναγκάηονται να εξετάςουν τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων, να ςυλλζγουν, να καταγράφουν και να αναλφουν τα δεδομζνα, να 

διατυπϊνουν και να ελζγχουν υποκζςεισ, να προβλθματίηονται ςχετικά με 

προθγοφμενεσ υποκζςεισ και να ςυνκζτουν το δικό τουσ νόθμα (Crotty 1994). 

Βαςικι ςχετικι εποικοδομθτικι μζκοδοσ, που ενιςχφει τουσ αρχάριουσ ςε κάποιο 

κζμα, να αποκτιςουν εμπειρία εκτζλεςθσ είναι θ γνωςτικι μακθτεία (Kerka, 1997). 

Σο κεντρικό κζμα του κονςτρουκτιβιςμοφ είναι ότι οι μακθτζσ δεν λαμβάνουν και 

ενςωματϊνουν πακθτικά τισ γνϊςεισ, μα ενςωματϊνουν ενεργθτικά τισ γνϊςεισ 

μζςω τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ (Vygotsky, 

1978). Μποροφν να διακρικοφν δφο είδθ μάκθςθσ που βαςίηονται ςτον 

κονςτρουκτιβιςμό (Palmer, 2010): 

Ατομικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ: κεωρεί πωσ θ γνϊςθ δθμιουργείται ωσ αποτζλεςμα 

τθσ ερμθνείασ και ανταπόκριςθσ του ατόμου ςτο περιβάλλον (Piaget, 1952). Οι 
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ατομικιςτζσ κονςτρουκτιβιςτζσ επικεντρϊνονται ςτθν εςωτερικι διαδικαςία 

καταςκευισ τθσ γνϊςθσ. 

Κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ: επικεντρϊνεται ςτο ρόλο των κοινωνικϊν 

αλλθλεπιδράςεων ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νόθςθσ - ςκζψθσ. Οι κοινωνικοί 

κονςτρουκτιβιςτζσ κεωροφν πωσ θ γνϊςθ καταςκευάηεται μζςω τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ του ατόμου με το περιβάλλον και τθν από κοινοφ καταςκευι τθσ 

γνϊςθσ – πραγματικότθτασ  (Vygotsky, 1978). 

Θ γνωςτικι μακθτεία, ςτθν οποία κα γίνει αναφορά αμζςωσ παρακάτω, 

ενςωματϊνει και τισ δυο μορφζσ κονςτρουκτιβιςμοφ (Palmer, 2010). 

2.2.2 Ηϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ 

Ο Vygotsky επινόθςε τθν ζννοια τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ, ωσ ζναν τρόπο 

κεϊρθςθσ, για τουσ ψυχολόγουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, τθσ ανάπτυξθσ των 

παιδιϊν και του τρόπου που οι μακθτζσ μποροφν να μάκουν και να αναπτφξουν  

ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων (Ormrod, 1995). 

Θ βαςικι υπόκεςθ πίςω από τθν ιδζα τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ είναι πωσ θ 

ψυχολογικι ανάπτυξθ και θ διδαςκαλία είναι ενςωματωμζνα ςτον κοινωνικό 

περίγυρο. Για να καταλάβει τθν ζννοιά τθσ κάποιοσ, κα πρζπει πρότερα να αναλφςει 

τθ δομι τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Ωσ ηϊνθ επικείμενθσ 

μακθτείασ ο Vygotsky (1978) ορίηει “τθν απόςταςθ ανάμεςα ςτο πραγματικό 

αναπτυξιακό επίπεδο, όπωσ κακορίηεται από ανεξάρτθτθ επίλυςθ προβλθμάτων και 

το επίπεδο τθσ δυνθτικισ ανάπτυξθσ, όπωσ ορίηεται από τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

κάτω από τθν κακοδιγθςθ των ενθλίκων ι ςε ςυνεργαςία με πιο ικανοφσ 

ςυμμακθτζσ” (Wang & Bonk, 2001). 

Όταν οι μακθτζσ λαμβάνουν υποςτιριξθ από περιςςότερο ικανοφσ ςυμμακθτζσ 

τουσ ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, εςωτερικεφουν τισ νζεσ πλθροφορίεσ και 

είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίηουν μόνοι τουσ αποτελεςματικότερα ζνα παρόμοιο 

πρόβλθμα (Wang & Bonk, 2001). 

Θ ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ κακορίηει τισ λειτουργίεσ που δεν ζχουν ακόμθ 

ωριμάςει, αλλά βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ και τισ λειτουργίεσ οι οποίεσ 

κα ωριμάςουν αφριο, αλλά είναι ςιμερα ςε εμβρυακό ςτάδιο. Αυτζσ οι λειτουργίεσ 
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κα μποροφςαν να ονομάηονται "μπουμποφκια" ι "λουλοφδια" τθσ ανάπτυξθσ και 

όχι “φροφτα” τθσ ανάπτυξθσ. Σο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο χαρακτθρίηει τθ 

νοθτικι ανάπτυξθ αναδρομικά, ενϊ θ ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ χαρακτθρίηει 

τθ νοθτικι ανάπτυξθ προοπτικά (Vygotsky, 1978). 

Θ ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ προτείνει ςτουσ εκπαιδευτζσ, πωσ οι δραςτθριότθτεσ 

μάκθςθσ κα πρζπει να παρζχουν επαρκείσ προκλιςεισ για το μακθτι με βάςθ τθν 

τρζχουςα κατάςταςθ τθσ γνϊςθσ του, αλλά παράλλθλα να μθν είναι τόςο δφςκολεσ 

ϊςτε να είναι ανζφικτο να πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ γνϊςεισ που ιδθ 

διακζτει ο μακθτισ.  

το χιμα 1 απεικονίηεται θ ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ και θ ςχζςθ των περιοχϊν 

νοθτικισ ανάπτυξθσ που μπορεί ο μακθτισ να πραγματοποιιςει με ι χωρίσ βοικεια 

ενόσ πιο ζμπειρου ατόμου: 

 

χιμα 2: Ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ (Vygotsky, 1978) 

 

Σο διάςτθμα μεταξφ πραγματικοφ και δυνθτικοφ επιπζδου απόδοςθσ αξιολογείται 

μζςω τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτι (Dennen, 

2004). 

Οι ζννοιεσ τθσ κακοδιγθςθσ και κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ, που κα δοφμε 

αμζςωσ παρακάτω ςτθ γνωςτικι μακθτεία, ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθ ηϊνθ 

επικείμενθσ ανάπτυξθσ που ανζπτυξε ο Vygotsky. Και τα δυο κα πρζπει να λάβουν 

χϊρα ςε ςυνάρτθςθ με τθ ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ που βρίςκεται ο μακθτισ 

(Dennen, 2004).  
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2.2.3 Εμπλαιςιωμζνθ Μάκθςθ 

O Resnick (1987) αναφζρκθκε πρϊτοσ ςε μορφζσ εμπλαιςιωμζνθσ μάκθςθσ, 

προτείνοντασ τθ “γεφφρωςθ μακθτείασ”, προκειμζνου να γεφυρωκεί το χάςμα 

μεταξφ τθσ κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ και τθσ πραγματικισ ηωισ και 

εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςε πραγματικό περιβάλλον. 

Θ εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ (situated learning) δίνει ζμφαςθ ςτθν ιδζα πωσ το 

μεγαλφτερο κομμάτι τθσ γνϊςθσ που αποκομίηει ο μακθτισ είναι ςυγκεκριμζνθ για 

τθν κατάςταςθ κατά τθν οποία αποκτικθκε (Lave, 1988). Οι Lave & Wenger (1991), 

υποςτθρίηουν πωσ θ μάκθςθ δεν κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ απλι μετάδοςθ  

αφθρθμζνθσ και εκτόσ ςυγκεκριμζνου πλαιςίου γνϊςθσ από ζνα άτομο ςε άλλο, 

αλλά ωσ μια κοινωνικι διαδικαςία όπου θ γνϊςθ ςυν-καταςκευάηεται. 

Οι μακθτζσ κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ όπου 

απαιτείται κριτικι ςκζψθ. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να εφαρμόηονται και 

να μποροφν να μεταφερκοφν ςτα ςπίτια των μακθτϊν, τισ κοινότθτεσ των μακθτϊν 

και τουσ χϊρουσ εργαςίασ (Stein, 1998). 

Ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον για να μπορεί να προςφζρει καταςτάςεισ 

εμπλαιςιωμζνθσ μάκθςθσ κα πρζπει να παρζχει (Herrington & Oliver, 1995): 

 ζνα αυκεντικό πλαίςιο που κα αντικατοπτρίηει τον τρόπο που θ γνϊςθ κα 

πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ηωισ 

 αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ 

 πρόςβαςθ ςτθν εργαςία εκτζλεςθσ ενόσ εμπειρογνϊμονα και ςτισ 

διαδικαςίεσ μοντελοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ 

 πολλαπλοφσ ρόλουσ και προοπτικζσ 

 υποςτιριξθ ςυνεργατικισ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ 

 κακοδιγθςθσ ςε κρίςιμεσ ςτιγμζσ 

 προβλθματιςμό ςχετικά με τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί 

 εξερεφνθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ  

 ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν που 

εκτελοφνται 
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Θ πρόταςθ για εμπλαιςιωμζνεσ μορφζσ μάκθςθσ, ζχουν επθρεάςει ςθμαντικά τθν 

εκπαιδευτικι ςκζψθ γενικότερα και ζχουν επθρεάςει τθ διατφπωςθ τθσ κεωρίασ 

τθσ γνωςτικισ μακθτείασ από τουσ Collins et al. (1989) (Herrington & Oliver, 1995). 

2.2.4 Παραδοςιακι Μακθτεία 

Θ μακθτεία, αποτελεί παραδοςιακι μζκοδο διδαςκαλίασ και κεωρείται φυςικόσ 

τρόποσ μάκθςθσ για πολλοφσ ανκρϊπουσ (Collins et al., 1989). Πριν από τθν 

εμφάνιςθ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, το μοντζλο τθσ μακθτείασ ιταν το πιο κοινό 

μζςο για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν ςε κζματα πρακτικισ. Οι 

εκπαιδευόμενοι μάκαιναν ζνα αντικείμενο, παρακολουκϊντασ ζναν ειδικό να 

εκτελεί μια εργαςία και ςτθ ςυνζχεια ρωτϊντασ τον πικανζσ απορίεσ ςχετικά με τον 

τρόπο εκτζλεςθσ του ζργου (Brown et al., 1996). 

τθν παραδοςιακι μακθτεία, ο ειδικόσ δείχνει ςτον μακθτευόμενο πϊσ να κάνει μια 

εργαςία, παρακολουκεί και κακοδθγεί τον εκπαιδευόμενο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια δίνει όλο και περιςςότερεσ ευκφνεσ εκτζλεςθσ τθσ 

εργαςίασ αποκλειςτικά από μζρουσ του μακθτι, μζχρισ ότου ο μακθτευόμενοσ 

είναι ικανόσ να ολοκλθρϊςει το ζργο μόνοσ του. Αυτι είναι θ βαςικι ζννοια τθσ 

μακθτείασ: να δείξει ςτον μακθτευόμενο κάποιοσ πϊσ να εκτελεί μια εργαςία και 

ςτθ ςυνζχεια να τον βοθκά μζχρι να είναι ςε κζςθ να υλοποιεί μόνοσ του τθν 

αντίςτοιχθ εργαςία (Collins et al., 1991).  

Τπάρχουν τζςςερισ βαςικζσ διαδικαςίεσ ςτθν παραδοςιακι μακθτεία  (Collins et al., 

1991):  

(i) επίδειξθ (modeling) 

(ii) κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ (scaffolding) 

(iii) απομάκρυνςθ (fading)  

(iv) κακοδιγθςθ (coaching) 

το ςτάδιο τθσ επίδειξθσ ο μακθτευόμενοσ παρακολουκεί τον εκπαιδευτι να 

εκτελεί ζνα ζργο και μακαίνει παρακολουκϊντασ τθν εκτζλεςι του. 
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το ςτάδιο τθσ κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ ο εκπαιδευτισ υποςτθρίηει τθν 

εκτζλεςθ του ζργου από τον μακθτευόμενο, παρζχοντασ οδθγίεσ όταν εκείνοσ 

δυςκολεφεται. 

το ςτάδιο τθσ απομάκρυνςθσ ο εκπαιδευτισ ςιγά – ςιγά ςταματάει να παρζχει 

οδθγίεσ ςτον εκπαιδευόμενο, αλλά του δίνει τον απαραίτθτο χρόνο να ολοκλθρϊςει 

μόνοσ του τθν εκτζλεςθ του ζργου 

Θ κακοδιγθςθ περιζχεται ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραδοςιακισ μακθτείασ και 

αναφζρεται ςτθ διαδικαςία εποπτείασ τθσ μάκθςθσ εκ μζρουσ του εκπαιδευτι. 

Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ μακθτείασ είναι: (Jordan, 1987) 

 Θ εργαςία είναι θ κινθτιρια δφναμθ. Θ προοδευτικι εξάςκθςθ – βελτίωςθ 

του εκπαιδευόμενου, εκλαμβάνεται ωσ τα επόμενα βιματα ςτθν επιτυχι 

εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και όχι ωσ τα επόμενα βιματα προσ 

τθν εκτζλεςθ μιασ άγνωςτθσ και ςυμβολικισ εργαςίασ. 

 Οι μακθτευόμενοι ξεκινάνε με εργαςίεσ ςχετικά εφκολεσ ςτισ οποίεσ τα 

πικανά λάκθ δεν είναι δαπανθρά 

 χετίηεται με τθν απόδοςθ του ςϊματοσ. Σθν ικανότθτα να κάνει κάτι, παρά 

τθν ικανότθτα να μιλάει για κάτι 

 Σα πρότυπα τθσ απόδοςθσ είναι ενςωματωμζνα ςτο περιβάλλον εργαςίασ. 

υνικωσ, τι ςυνιςτά ολοκλθρωμζνθ εκτζλεςθ ενόσ ζργου είναι κάτι 

προφανζσ όπωσ είναι προφανείσ και οι αρμοδιότθτεσ εκτζλεςθσ του 

μακθτευόμενου  

 Οι εκπαιδευτικοί και θ διαδικαςία διδαςκαλίασ κα μποροφςαν να 

κεωρθκοφν ςε μεγάλο βακμό αόρατα. Δεν εκλαμβάνεται κατά κφριο λόγο 

ωσ μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ, μα περιςςότερο ωσ εξάςκθςθ του μακθτι με 

παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ από τον εκπαιδευτι. 

Θ απόδοςθ του εκπαιδευτι είναι αυτι που κακορίηει τα πρότυπα επιτυχίασ του 

μακθτευόμενου (Berryman, 1991). 

Θ παραδοςιακι μακθτεία παρουςιάηει οριςμζνα μειονεκτιματα που επθρεάηουν 

τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Όπωσ δθλϊνει ο Halpern (2009) θ φφςθ τθσ μακθτείασ 

(επαναλθπτικι διαδικαςία, μεγάλθ δόςθ πρακτικισ, δοκιμϊν και λακϊν) μπορεί 
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αρκετζσ φορζσ να είναι μια επϊδυνθ και απογοθτευτικι διαδικαςία για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ. Θ απογοιτευςθ είναι μεγαλφτερθ όταν ο εκπαιδευόμενοσ δεν 

διακζτει αυτοεκτίμθςθ, εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ, πεικαρχία και δεν λαμβάνει 

τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ από τον εκπαιδευτι. Επιπροςκζτωσ, αν ο εκπαιδευτισ 

δεν διακζτει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία ςτθ διαδικαςία μακθτείασ και είναι 

αυςτθρόσ κριτισ των εργαςιϊν, θ εργαςία για τουσ μακθτζσ γίνεται ακόμα 

περιςςότερο επϊδυνθ. 

Σζλοσ, υπάρχει ο κίνδυνοσ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να μετατραπεί ςε ρουτίνα 

εκτζλεςθσ εργαςιϊν, αντί να αποτελεί μάκθςθ μζςω εκτζλεςθσ εργαςιϊν (Grubb & 

Lazerson, 2007). 

Προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τα παραπάνω προβλιματα, να ενιςχυκεί θ 

ανάπτυξθ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων και να είναι δυνατι θ επζκταςθ τθσ μακθτείασ 

πζρα από το παραδοςιακό μοντζλο τθσ ςχζςθσ: εμπειρογνϊμονασ – μακθτευόμενοσ 

οι Collins et al. (1989) ειςιγαγαν τθν ιδζα τθσ γνωςτικισ μακθτείασ, ςτθν οποία 

γίνεται αναφορά παρακάτω. 

2.2.5 Γνωςτικι Μακθτεία 

Ο όροσ γνωςτικι μακθτεία επινοικθκε από τουσ Collins et al. (1989) και προτείνει 

ςυνδυαςμό των διδακτικϊν μεκόδων με τθν ζννοια τθσ μακθτείασ. τόχοσ τθσ 

γνωςτικισ μακθτείασ είναι να μετατρζψει διαδικαςίεσ που πρακτικά είναι αόρατεσ, 

ςε ορατζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ (Grabinger & Dunlop, 1995). Με τθ γνωςτικι 

μακθτεία δίνεται ζμφαςθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων του πραγματικοφ κόςμου 

υπό τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτϊν – ειδικϊν, με τελικό ςτόχο τθν ενίςχυςθ 

γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν δεξιοτιτων των εκπαιδευόμενων (Collins et al., 

1989). 

Θ γνωςτικι μακθτεία αντλεί τθν ζμπνευςι τθσ από τθν παραδοςιακι μακθτεία και 

δθμιουργεί ζνα ουςιαςτικό κοινωνικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο δίνονται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ πολλζσ ευκαιρίεσ για να παρατθριςουν και να μάκουν τισ 

πρακτικζσ των ειδικϊν – εμπειρογνωμόνων (Wang & Bonk, 2001). Με τθν εφαρμογι 

του μοντζλου γνωςτικισ μακθτείασ θ μάκθςθ λαμβάνει τόπο ςτα πλαίςια των  
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δραςτθριοτιτων, τθσ γνϊςθσ και τθσ κουλτοφρασ μια κοινότθτασ (Brown & Duguid, 

1991).  

Θ γνωςτικι μακθτεία (cognitive apprenticeship), θ μάκθςθ που βαςίηεται ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων (problem based learning) και τα εποικοδομθτικά 

περιβάλλοντα μάκθςθσ (intentional learning environments) αποτελοφν ζνα από τα 

τρία προαπαιτοφμενα για τθν προετοιμαςία μακθτϊν ικανϊν για δια βίου μάκθςθ 

(lifetime learning) (Dunlap & Grabinger, 2003). 

Τπάρχουν τρεισ ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ παραδοςιακισ μακθτείασ και 

γνωςτικισ μακθτείασ ςφμφωνα με τουσ Collings et al (1991): 

Καταρχάσ, με τθν παραδοςιακι μακθτεία το ζργο προσ μάκθςθ, μπορεί εφκολα να 

προςομοιωκεί και εφκολα να παρατθρθκεί. Με τθ γνωςτικι μακθτεία κα πρζπει ο 

εκπαιδευτισ να φζρει ςτθν επιφάνεια προσ παρατιρθςθ τθ ςκζψθ του, να τθν κάνει 

ορατι για τουσ εκπαιδευόμενουσ ανεξαρτιτωσ αν πρόκειται για ανάγνωςθ, για 

γραφι ι επίλυςθ προβλιματοσ. Ο τρόποσ ςκζψθσ του εκπαιδευτι κα πρζπει να 

είναι ορατόσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και ο τρόποσ ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων να 

είναι ορατόσ ςτον εκπαιδευτι. Με τον τρόπο αυτό οι μακθτζσ μποροφν να 

παρατθριςουν, να ενεργιςουν και να εξαςκθκοφν με τθ βοικεια του εκπαιδευτι 

και των άλλων μακθτϊν. 

Δεφτερον, με τθν παραδοςιακι μακθτεία, οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να 

καταλάβουν άμεςα το ζργο προσ εκτζλεςθ. Βλζπουν τον εκπαιδευτι να το φζρνει 

εισ πζρασ, μποροφν να δουν άμεςα τα αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ και να 

ςυνδζςουν τισ δράςεισ του με τον πραγματικό κόςμο. Δεν ιςχφει το ίδιο ςε μια 

ςχολικι αίκουςα. Σα αντικείμενα διδαςκαλίασ δεν ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν 

κακθμερινι ηωι των μακθτϊν και δε μποροφν να αντιλθφκοφν άμεςα τα 

αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ. Με τθ γνωςτικι μακθτεία, είναι ζργο του 

εκπαιδευτι να μετατρζψει τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που διδάςκονται ςτθ ςχολικι 

αίκουςα, ςε περιεχόμενο ςχετικό με τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν και που ζχει 

νόθμα για τουσ ίδιουσ. 

Σρίτον, οι γνϊςεισ – δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι 

ενυπάρχουν ςτο ίδιο το ζργο. τθ ςχολικι αίκουςα οι μακθτζσ μακαίνουν νζεσ 
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γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, χωρίσ να μακαίνουν άμεςα το πικανό πεδίο εφαρμογισ 

τουσ. Με τθ γνωςτικι μακθτεία ο ςτόχοσ είναι να βοθκθκοφν οι μακθτζσ να 

κατανοιςουν πότε μια δεξιότθτα μπορεί ι όχι να εφαρμοςτεί και να μποροφν να 

επιλζγουν πότε κα τθ χρθςιμοποιιςουν ςε νζεσ καταςτάςεισ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι διαφορζσ παραδοςιακισ μακθτείασ και γνωςτικισ μακθτείασ, 

όπωσ ζχουν καταγραφεί από του Collins et al. (1989), παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 

1: 

Πίνακασ 1: Διαφορζσ παραδοςιακισ και γνωςτικισ μακθτείασ (Collins et al., 1989) 

Παραδοςιακι Μακθτείασ Γνωςτικι Μακθτεία 

Απλζσ εργαςίεσ φνκετεσ εργαςίεσ 

Φυςικζσ ικανότθτεσ και διαδικαςίεσ Γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ διεργαςίεσ 

Ζνασ προσ ζναν μάκθςθ ςτο χϊρο 

εργαςίασ 

Μακθτεία με πολλοφσ μακθτζσ  

ςυγχρόνωσ ςτθν τάξθ και ςτο εργαςτιριο 

Εργαςίεσ που εκτελοφνται ωσ αποτζλεςμα 

τθσ παρατιρθςθ 

Εργαςίεσ που εκτελοφνται ωσ αποτζλεςμα 

ςυλλογιςμϊν 

Μάκθςθ μζςω χειρωνακτικϊν εργαςιϊν Μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα εξωτερίκευςθσ 

ςκζψθσ και διαδικαςιϊν διάγνωςθσ 

προβλθμάτων 

Μακαίνοντασ από το πρότυπο: επίδειξθ, 

κακοδιγθςθ, κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ 

Μακαίνοντασ από το πρότυπο: επίδειξθ, 

κακοδιγθςθ, κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ, 

ζκφραςθ, αναςτοχαςμό, εξερεφνθςθ 

Θ μάκθςθ κακορίηεται από τα κακικοντα Θ μάκθςθ κακορίηεται από τουσ ςτόχουσ 

 

Προκειμζνου ζνασ εκπαιδευτισ να μετατρζψει μια διδαςκαλία με τθ μορφι 

παραδοςιακισ μακθτείασ ςε μορφι γνωςτικισ μακθτείασ κα πρζπει (Collings et al., 

1991): 

 να προςδιορίςει τισ διαδικαςίεσ ενόσ ζργου και να φροντίςει να είναι 

ορατζσ ςτουσ μακθτζσ 

 να τοποκετιςει τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ του μακιματοσ ςε αυκεντικά 

περιβάλλοντα, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τθ 

ςθμαςία του ζργου προσ υλοποίθςθ 



 
 

42 

 να παρζχει ποικιλόμορφεσ καταςτάςεισ εφαρμογισ τθσ νζασ γνϊςθσ και 

να επιςθμαίνει τισ βαςικζσ πτυχζσ τθσ φλθσ, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να 

μποροφν να εφαρμόηουν - μεταφζρουν αυτά που μακαίνουν. 

 

Σο μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ προτάκθκε από τουσ Brown, Collins και Duguis 

(1989) και εντάςςεται ςτα πλαίςια του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ, 

περιλαμβάνοντασ χαρακτθριςτικά ατομικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ. Θ διδαςκαλία και θ 

μάκθςθ μζςω τθσ γνωςτικισ μακθτείασ απαιτεί τθ παρουςίαςθ - επίδειξθ από 

μζρουσ του εκπαιδευτι, τθ δυνατότθτα παρατιρθςθσ από μζρουσ των 

εκπαιδευόμενων και τθ μετζπειτα πρακτικι - εφαρμογι από τουσ μακθτζσ  με τθν 

αρχικι κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι. τοχεφει ςτθ μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ 

κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (Dennen, 2004). 

Θ γνωςτικι μακθτεία ωσ παιδαγωγικό μοντζλο περιλαμβάνει τθν παρατιρθςθ του 

εκπαιδευτι ςτθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ και τθν ανάπτυξθ διαδρομϊν από τουσ 

μακθτζσ ςτθν επίλυςθ αντίςτοιχων προβλθμάτων (Stein, 1998). 

Δεν είναι πάντα κατάλλθλθ να χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε μορφι διδαςκαλίασ. Δεν 

ζχει νόθμα να χρθςιμοποιθκεί για τθ διδαςκαλία των ςτοιχείων του περιοδικοφ 

πίνακα. Γενικότερα, αν ο ςτόχοσ διδαςκαλίασ είναι θ μθχανικι εργαςία, θ γνωςτικι 

μακθτεία δεν είναι το ενδεδειγμζνο μοντζλο διδαςκαλίασ. Θ γνωςτικι μακθτεία 

είναι χριςιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, όταν ζνασ δάςκαλοσ πρόκειται να διδάξει μια 

αρκετά πολφπλοκθ ζννοια (Collings et al., 1991). 

2.2.5.1 Πεδίο εφαρμογισ γνωςτικισ μακθτείασ 

Οι ςτρατθγικζσ γνωςτικισ μακθτείασ είναι περιςςότερο κατάλλθλεσ για τθ 

διδαςκαλία περίπλοκων και μθ δομθμζνων κεμάτων ςτα οποία θ λιψθ αποφάςεων 

και θ επίλυςθ προβλθμάτων αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά (Parscal & Hencmann, 

2008). 

Επίςθσ, όπωσ αναφζρουν και οι Collings et al. (1991) θ γνωςτικι μακθτεία μπορεί να 

ζχει κετικά αποτελζςματα ςτθ διδαςκαλία τθσ γραφισ, τθσ ανάγνωςθσ και των 

μακθματικϊν. Αυτά τα τρία αποτελοφν κεμελιϊδθ αντικείμενα διδαςκαλίασ, όχι 

μονάχα επειδι αποτελοφν τθ βάςθ για τθ μάκθςθ και τθν επικοινωνία ςτα 
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υπόλοιπα μακιματα του ςχολείου, αλλά και γιατί περιλαμβάνουν γνωςτικζσ και 

μετά-γνωςτικζσ διεργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ μάκθςθ και τθ ςκζψθ 

γενικότερα (Collings et al., 1991). 

τον τομζα διδαςκαλίασ τθσ ανάγνωςθσ με μεκόδουσ γνωςτικισ μακθτείασ οι 

Palincsar & Brown (1984) με τθν αμοιβαία διδαςκαλία (reciprocal teaching) τθσ 

ανάγνωςθσ ερμθνεφουν πολλά από τα χαρακτθριςτικά τθσ γνωςτικισ μακθτείασ. Θ 

μζκοδοσ τθσ αμοιβαίασ διδαςκαλίασ ζχει αποδειχκεί εξαιρετικά αποτελεςματικι 

ςτθ βελτίωςθ των μακθτϊν ςτθν ανάγνωςθ, ςτθ βελτίωςθ τθσ βακμολογίασ τουσ, 

ιδίωσ των φτωχϊν μακθτϊν. Θ αμοιβαία διδαςκαλία δίνει βαρφτθτα ςτα ςτάδια τθσ 

επίδειξθσ και κακοδιγθςθσ αποτελοφμενθ από τζςςερισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ: 

(i) διατφπωςθ ερωτθμάτων με βάςθ το κείμενο, (ii) περίλθψθ κειμζνου,  (iii) 

πρόβλεψθ για το τι κα ακολουκιςει και (iv) αποςαφινιςθ ςε δυςκολίεσ ερμθνείασ 

του κειμζνου. Θ αμοιβαία διδαςκαλία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για κάκε θλικία 

μακθτϊν (Collings et al., 1991). 

το τομζα τθσ γραφισ οι Scardamalia & Bereiter (1985) ανζπτυξαν μζκοδο 

διδαςκαλίασ τθσ γραφισ που βαςίηεται ςε ςτοιχεία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ. Κατά 

κφριο λόγο κάνουν χριςθ τθσ επίδειξθσ, κακοδιγθςθσ, κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ 

και ζκφραςθσ. Για τθ ςυγγραφι ενόσ κειμζνου ακολουκοφνται τα παρακάτω βαςικά 

βιματα: (α) προςδιοριςμόσ νζασ ιδζασ προσ ςυγγραφι, (β) βελτίωςθ τθσ ιδζασ, (γ) 

επεξεργαςία τθσ ιδζασ, (δ) προςδιοριςμόσ των ςτόχων, και (ε) ςυγγραφι των ιδεϊν 

ςε ζνα ενιαίο ςφνολο. Σα αποτελζςματα από τθ χριςθ τθσ προτεινόμενθσ 

μεκοδολογίασ είναι ιδιαίτερα κετικά για τθν υιοκζτθςθ ςχετικϊν μεκοδολογιϊν 

γνωςτικισ μακθτείασ ςτθ διδαςκαλία τθσ γραφισ (Collings et al., 1991). 

Σζλοσ, ςτον τομζα των μακθματικϊν υπάρχουν παραδείγματα αποτελεςματικισ 

εφαρμογισ μεκόδων γνωςτικισ μακθτείασ. Ζνα παράδειγμα αποτελεί θ μζκοδοσ 

που ανζπτυξε ο Schoenfeld (1985), κατά τθν οποία οι μακθτζσ εργάηονται ςε μικρζσ 

ομάδεσ για τθν επίλυςθ φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των 

δραςτθριοτιτων, ο Schoenfeld λειτουργεί ωσ «ςφμβουλοσ» για να βεβαιωκεί ότι οι 

ομάδεσ προχωράνε με ζνα λογικό τρόπο. υνικωσ κζτει τρία ερωτιματα: (i) τι 

κάνουν οι μακθτζσ, (ii) γιατί το κάνουν, και (iii) πϊσ κα τουσ βοθκιςει, αυτό που 

κάνουν, ςτο να βρουν μια λφςθ ςτο πρόβλθμα. Με τον τρόπο αυτόν, ο Schoenfeld 
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ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, 

ενιςχφοντασ τθν ανάπτυξθ του αυτό-ελζγχου. Επίςθσ, τουσ ενκαρρφνει να 

μοιραςτοφν το ςκεπτικό πίςω από τισ επιλογζσ τουσ κατά τθν απόφαςθ 

ςτρατθγικϊν επίλυςθσ του προβλιματοσ. ταδιακά, οι μακθτζσ, προςπακϊντασ να 

απαντιςουν τισ ερωτιςεισ, κζτουν ερωτιματα οι ίδιοι ςτουσ εαυτοφσ τουσ, 

ενιςχφοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ανάπτυξθ μετά-γνωςτικϊν δεξιοτιτων. ε 

αυτζσ τισ ςυνεδρίεσ, ςιγά – ςιγά ο εκπαιδευτισ αφινει μόνουσ τουσ, τουσ μακθτζσ 

ςτθν προςπάκεια επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ. (Collings et al., 1991). 

2.2.5.2 Διαςτάςεισ γνωςτικισ μακθτείασ 

Θ γνωςτικι μακθτεία περιλαμβάνει τζςςερισ (4) διαςτάςεισ: περιεχόμενο, μζκοδοι, 

αλλθλουχία, κοινωνικοποίθςθ. ε ζνα ιδανικό πλαίςιο κατάρτιςθσ περιλαμβάνονται 

και ςυνδυάηονται οι παραπάνω διαςτάςεισ με διαφορετικζσ πικανζσ ςυνκζςεισ 

(Collins et al., 1989). 

Θ πρϊτθ διάςταςθ, το περιεχόμενο, αναφζρεται ςτο γεγονόσ πωσ κα πρζπει να γίνει 

διάκριςθ μεταξφ των διαφόρων τφπων γνϊςθσ, όπωσ είναι θ εννοιολογικι, 

πραγματικι, διαδικαςτικι και ςτρατθγικι γνϊςθ. Για να γίνει κάποιοσ ειδικόσ ςε 

κάποιον τομζα, είναι ςθμαντικό να δοκεί προςοχι ςε ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων και ιδιαιτζρωσ ςτον τρόπο απόκτθςθσ αυτοφ του τφπου γνϊςεων 

(Seezink et al., 2009). το προθγοφμενο παράδειγμα του Schoenfeld (1985) οι 

φοιτθτζσ δεν κα μποροφςαν από τθν αρχι να εφαρμόςουν τισ νζεσ ςτρατθγικζσ, αν 

πρϊτα δεν είχαν μια ςτακερι βάςθ για τθ μακθματικι γνϊςθ. Θ διάςταςθ του 

περιεχομζνου περιλαμβάνει τα παρακάτω είδθ γνϊςθσ (Collins et al., 1989): 

 γνϊςθ τομζα (domain knowledge): περιλαμβάνει τισ ζννοιεσ, τα γεγονότα, 

και τισ διαδικαςίεσ που προςδιορίηονται ςτα πλαίςια ενόσ μακιματοσ. Αυτά 

αποτελοφν μζροσ των ςχολικϊν εγχειριδίων, διαλζξεων εντόσ τθσ τάξθσ και 

επιδείξεισ εκ μζρουσ του εκπαιδευτι. Αυτό το είδοσ τθσ γνϊςθσ, παρόλο που 

είναι ςθμαντικό, δεν παρζχει επαρκείσ ενδείξεισ για τουσ περιςςότερουσ 

μακθτζσ ςχετικά με τον τρόπο επίλυςθσ προβλθμάτων και αντιμετϊπιςθσ 

κάκε πικανοφ ενδεχομζνου που μπορεί να εμφανιςτεί ςε ζναν τομζα. 
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Παραδείγματα γνϊςθσ τομζα ςτθν ανάγνωςθ αποτελοφν το λεξιλόγιο, θ 

ςφνταξθ και οι κανόνεσ φωνολογίασ. 

 ευρετικζσ ςτρατθγικζσ (heuristic strategies):  είναι γενικά αποτελεςματικζσ 

τεχνικζσ και προςεγγίςεισ για τθν εκπλιρωςθ των εργαςιϊν – επίλυςθ 

προβλθμάτων που κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ "κόλπα του εμπορίου". 

Δεν λειτουργοφν πάντα αποτελεςματικά, αλλά όταν το κάνουν, είναι αρκετά 

χριςιμεσ. 

 ςτρατθγικϊν ελζγχου (control strategies): όπωσ υποδθλϊνει και το όνομα, 

αναφζρονται ςτον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ  μιασ  εργαςίασ. Κακϊσ 

οι μακθτζσ μακαίνουν όλο και περιςςότερεσ ευρετικζσ ςτρατθγικζσ ςτθν 

επίλυςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν, ςε κάποιο νζο πρόβλθμα 

κα είναι ςε κζςθ να επιλζξουν τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι επίλυςθσ 

προβλθμάτων ι να τισ αλλάξουν κατά τθν πορεία εφαρμογισ. 

 τρατθγικζσ μάκθςθσ (learning strategies): είναι ςτρατθγικζσ για τθν 

εκμάκθςθ κάποιων από τα υπόλοιπα είδθ περιεχομζνου που περιγράφονται 

παραπάνω. Θ γνϊςθ ςχετικά με το πϊσ μακαίνει κάποιοσ, μπορεί να 

κυμαίνεται από γενικζσ ςτρατθγικζσ για τθν εξερεφνθςθ ενόσ νζου τομζα, ςε 

πιο ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ για τθν επζκταςθ ι αναμόρφωςθ γνϊςεων 

για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ι τθν εκτζλεςθ πολφπλοκων εργαςιϊν. 

Θ δεφτερθ διάςταςθ, οι μζκοδοι, παρζχουν οδθγίεσ για τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ 

(πχ μοντελοποίθςθ, επίδειξθ, κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ, προβλθματιςμό και 

εξερεφνθςθ) για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν και να ενςωματϊςουν 

γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ για τθν καταςκευι, τθ χριςθ και 

διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ. Αυτζσ οι μζκοδοι παρζχουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθν 

ευκαιρία να παρατθριςουν, να εξαςκθκοφν, και να εφεφρουν ι να ανακαλφψουν 

τισ ςτρατθγικζσ των ειδικϊν εντόσ του δικοφ τουσ πλαιςίου ςκζψθσ – δράςθσ 

(Seezink et al., 2009).  

Θ διαδοχικότθτα, θ τρίτθ διάςταςθ, ορίηει τον τρόπο προςδιοριςμοφ των 

μεταβαλλόμενων αναγκϊν μάκθςθσ και του τρόπου προςαρμογισ και  αλλθλουχίασ 

των δομικϊν ςτοιχείων τθσ μάκθςθσ. Τπάρχουν τρεισ βαςικζσ αρχζσ ςχετικά με τθ 
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διαδοχικότθτα, που κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςορροπία, ςτθ γνωςτικι μακθτεία 

(Seezink et al., 2009):  

 αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα: αναφζρεται ςτθν προετοιμαςία μιασ 

ακολουκίασ εργαςιϊν, ζτςι ϊςτε όλο και περιςςότερεσ από τισ δεξιότθτεσ 

και νζεσ ζννοιεσ του μακιματοσ να είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ που παρουςιάςτθκε από τον εκπαιδευτι. 

 αυξθμζνθ  ποικιλομορφία: αναφζρεται ςτθν προετοιμαςία μιασ ακολουκίασ 

εργαςιϊν ςτισ οποίεσ ςταδιακά απαιτείται όλο και μεγαλφτερθ ποικιλία 

ςτρατθγικϊν ι δεξιοτιτων προσ εφαρμογι. Θ αυξθμζνθ ποικιλομορφία 

επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να μακαίνουν να εφαρμόηουν τισ νζεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ ςε άγνωςτα ι νζα προβλιματα, για τα οποία προςφζρεται θ 

χριςθ τουσ. 

 απόκτθςθ γενικισ δεξιότθτασ πριν τθσ ειδικισ: Βαςικι αρχι αποτελεί θ 

κατανόθςθ του ςτόχου που προςπακεί ο μακθτισ να πετφχει από τθν αρχι 

του μακιματοσ. Θ γνϊςθ του τελικοφ ςτόχου των εργαςιϊν του, λειτουργεί 

ωσ οδθγόσ για τθν απόδοςθ του μακθτι, βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθν 

ικανότθτά του να παρακολουκεί τθν πρόοδό του και να αναπτφξει 

δεξιότθτεσ αυτό-διόρκωςθσ. Ακόμα και όταν ο μακθτισ είναι ςε κζςθ να 

ολοκλθρϊςει μόνο ζνα τμιμα του ζργου, ζχοντασ κατανοιςει όμωσ και τθ 

ςυνολικι δραςτθριότθτα που καλείται να φζρει εισ πζρασ, τον βοθκά ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ του τμιματοσ τθσ εργαςίασ που πραγματοποιεί. 

(Collins et al., 1989) 

Θ τελευταία διάςταςθ, το κοινωνικό πλαίςιο, αναφζρεται ςτθν κοινωνιολογία του 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. θμαντικά ςτοιχεία αυτισ τθσ διάςταςθσ είναι θ 

κατάςταςθ μάκθςθσ, θ κουλτοφρα επίδειξθσ του ειδικοφ, θ προϊκθςθ εςωτερικϊν 

κινιτρων, θ αξιοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και θ αξιοποίθςθ του ανταγωνιςμοφ. το 

επίπεδο κοινωνικοποίθςθσ οφείλονται τα διαφορετικά επίπεδα μάκθςθσ και 

εμπειρίασ που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι, κακϊσ επίςθσ και ςτο χρόνο που 

χρειάηονται για να αιςκανκοφν μζλθ τθσ κοινότθτασ  (Seezink et al., 2009). 
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Οι Collings et al. (1991) ςυνόψιςαν ςε τζςςερα (4), τα χαρακτθριςτικά που 

επθρεάηουν τθν κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ: 

 μάκθςθ που βαςίηεται ςτο πλαίςιο (situated learning): με αυτόν τον τρόπο 

οι μακθτζσ μποροφν να καταλάβουν τουσ ςτόχουσ ι τον λόγο χριςθσ των 

γνϊςεων που μακαίνουν. Επίςθσ, διευκολφνονται να μάκουν από τθν ενεργό 

χριςθ τθσ γνϊςθσ και όχι από τθν πακθτικι λιψθ τθσ γνϊςθσ. Μακαίνουν 

τισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ οι γνϊςεισ που ζχουν 

αποκομίςει, μποροφν να εφαρμοςτοφν. Θ μάκθςθ ςε πολλαπλζσ ςυνκικεσ - 

περιβάλλοντα διευκολφνει τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν γνϊςεισ ςε μια 

διπλι μορφι: (i) ςε ςχζςθ με το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςτθν τάξθ και (ii) 

ανεξάρτθτα από οποιοδιποτε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο εφαρμογισ. 

 κοινότθτα (community of practice): οι μακθτζσ κα πρζπει να 

αλλθλεπιδράςουν μεταξφ τουσ και με τουσ εμπειρογνϊμονεσ, και όχι μόνο 

να τουσ παρατθροφν όταν εργάηονται. Μια τζτοια κοινότθτα, οδθγεί ςε μια 

αίςκθςθ ιδιοκτθςίασ, που χαρακτθρίηεται από προςωπικι επζνδυςθ και 

αμοιβαία εξάρτθςθ. 

 εςωτερικά κίνθτρα (intrinsic motivation): το κίνθτρο αποτελεί απαραίτθτο 

ςτοιχείο ςτθ μάκθςθ και κα πρζπει να προζρχεται από πραγματικό 

ενδιαφζρον για το ζργο. Σα αποτελζςματα πικανϊσ να είναι χειρότερα αν τα 

κίνθτρα πθγάηουν από εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Κατά τθν ανάγνωςθ και τθ 

γραφι, παράδειγμα εςωτερικϊν κινιτρων κα μποροφςε να είναι θ 

επικοινωνία των μακθτϊν με μακθτζσ ςε άλλα μζρθ τθσ γθσ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 ςυνεργατικι μάκθςθ (exploiting cooperation): οι μακθτζσ κα πρζπει να 

ςυνεργάηονται για να μάκουν πϊσ να λφνουν τα προβλιματα ωσ μζλθ μιασ 

ομάδασ. Αυτό δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να δοκιμάςουν 

διαφορετικοφσ ρόλουσ ςτθν ομάδα. Θ μάκθςθ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ κατά 

τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ μπορεί να αποτελζςει ιςχυρό κίνθτρο 

μάκθςθσ και ιςχυρό μθχανιςμό για επαφι του μακθτι με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ ςκζψθσ, από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ. 
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2.2.5.3 Μεκοδολογία γνωςτικισ μακθτείασ 

Θ γνωςτικι μακθτεία ωσ μοντζλο περιλαμβάνει ζξι βαςικά ςτάδια διδαςκαλίασ 

(Collins et al., 1989): 

 επίδειξθ (modeling): από ζναν ζμπειρο εκπαιδευτι, παρζχοντασ τθν 

ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να παρακολουκιςουν τισ διαδικαςίεσ 

επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ – κατάςταςθσ. Αυτζσ οι ευκαιρίεσ εφοδιάηουν 

τουσ διδαςκόμενουσ με το ςυνολικό νοθτικό μοντζλο τθσ εργαςίασ - 

προβλιματοσ που προςπακοφν να μάκουν, κακϊσ και να κατανοιςουν πϊσ 

ζνασ εμπειρογνϊμονασ χρθςιμοποιεί τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων. υνεπϊσ, θ κατάςταςθ μάκθςθσ πρζπει να 

περιλαμβάνει παραδείγματα για το πϊσ ζνασ εμπειρογνϊμονασ εκτελεί μια 

ςχετικι εργαςία. (Wang & Bonk, 2001). 

 κακοδιγθςθ (coaching): ζλεγχοσ των δραςτθριοτιτων από μζρουσ του 

εκπαιδευτι. Σο ςτάδιο αυτό παρζχει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ βοικεια με τθ 

μορφι υποδείξεων, ανατροφοδότθςθσ, μοντελοποίθςθσ, κακοριςμοφ του 

ςτόχου τθσ εργαςίασ και  υπενκυμίςεων του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 

κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ (Wang & Bonk, 2001). 

 κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ (scaffolding): οι παρεμβάςεισ του εκπαιδευτι 

προοδευτικά μειϊνονται. κοπόσ τθσ κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ είναι να 

παρζχει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ ςτον κατάλλθλο 

χρόνο. Οι οδθγίεσ πλζον προςφζρονται με τθ μορφι ςυςτάςεων (Wang & 

Bonk, 2001). 

 ζκφραςθ (articulation): πλζον ο μακθτισ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει μόνοσ 

του τθ δραςτθριότθτα. Προχποκζτει ότι οι μακθτζσ εκφράηουν τισ γνϊςεισ 

τουσ, τθ λογικι ι τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων ςτα ηθτιματα που 

αντιμετωπίηουν. Μπορεί να περιλαμβάνει διάλογο μεταξφ των μακθτϊν και 

του εκπαιδευτι, εκφράηοντασ ελεφκερα τισ ςκζψεισ τουσ ι αναλαμβάνοντασ 

τον ρόλο του κριτι ςε ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ  (Wang & Bonk, 2001). 

 αναςτοχαςμό (reflection): ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να αξιολογιςει το 

αποτζλεςμα των δράςεϊν του. Σο ςτάδιο αυτό, προςφζρει ζναν μθχανιςμό 

για τουσ μακθτζσ να εξωτερικεφςουν τισ διαδικαςίεσ μετά-γνωςτικϊν 
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ικανοτιτων και ωσ εκ τοφτου κακιςτοφν δυνατι τθν αξιολόγθςι τουσ. Δίνει 

τθ δυνατότθτα για ςφγκριςθ των δικϊν τουσ διαδικαςιϊν επίλυςθσ 

προβλθμάτων με εκείνεσ ενόσ εμπειρογνϊμονα και των άλλων 

εκπαιδευόμενων (Wang & Bonk, 2001). 

 εξερεφνθςθ (exploration): ο μακθτισ αναηθτεί πικανοφσ τρόπουσ βελτίωςισ 

του. Καλεί τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν και να λφςουν τα προβλιματά 

τουσ. υνικωσ, οι εκπαιδευτζσ κζτουν γενικοφσ ςτόχουσ και διδάςκουν 

ςτρατθγικζσ εξερεφνθςθσ – επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι μακθτζσ ςτθ 

ςυνζχεια ενκαρρφνονται να επικεντρωκοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ επιμζρουσ 

ςτόχουσ ςτο πλαίςιο των διδακτικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί, ι ακόμα και 

να ανακεωριςει τουσ αρχικοφσ γενικοφσ ςτόχουσ, προκειμζνου να 

καταλιξουν ςε δικοφσ τουσ τρόπουσ επίλυςθσ – διαχείριςθσ προβλθμάτων  

(Wang & Bonk, 2001). 

 

το χιμα 1, παρουςιάηονται τα ζξι ςτάδια - μζκοδοι του παιδαγωγικοφ μοντζλου 

τθσ γνωςτικισ μακθτείασ: 

 

 

χιμα 3: Μεκοδολογία Γνωςτικισ Μακθτείασ (Collins et al., 1989)  

 



 
 

50 

Κατά τθν εφαρμογι των μεκοδολογιϊν γνωςτικισ μακθτείασ οι ρόλοι που 

αναλαμβάνουν ο εκπαιδευτισ και οι εκπαιδευόμενοι κακϊσ και ο ςτόχοσ για τισ 

δεξιότθτεσ που κα πρζπει να επιτφχουν οι εκπαιδευόμενοι παρουςιάηονται ςτον 

Πίνακα 2 (Ghefaili, 2003) 

Πίνακασ 2: Ρόλοσ εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενου ςτθ γνωςτικι μακθτεία 

Μζκοδοσ 
Διδαςκαλίασ 

Ρόλοσ εκπαιδευτι Ρόλοσ εκπαιδευόμενου τόχοσ 

Επίδειξθ Επίδειξθ ςτουσ μακθτζσ πωσ να 
κάνουν κάτι 

Οικοδόμθςθ εννοιολογικοφ 
μοντζλου 

Επεξιγθςθ του τρόπου 
λειτουργίασ και διαδικαςιϊν 

Παρατθρεί 

Παρακολουκεί / Ακοφει 

Αντιλαμβάνεται 

Δεικτικι 
νοθματικι 
μάκθςθ 

(δθλωτικι  γνϊςθ) 

Κακοδιγθςθ Παρατιρθςθ μακθτϊν 

Προςφορά βοικειασ όταν 
κρίνεται απαραίτθτο 

Παρζχει ςυμβουλζσ και 
ανατροφοδότθςθ 

Εκτζλεςθ δραςτθριότθτασ 

Δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων 

Κλιμακοφμενθ 
υποςτιριξθ 

Προςφορά ελάχιςτθσ 
υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ 

Εάν είναι απαραίτθτο, εκτελεί ο 
ίδιοσ μζροσ τθσ εργαςίασ 

ταδιακι κατάργθςθ τθσ 
υποςτιριξθσ των μακθτϊν 

Εκτζλεςθ περιςςότερο 
πολφπλοκων δραςτθριοτιτων 

Ατομικι εργαςία 

Εμπλζκεται ςε νόμιμθ 
περιφερειακι ςυμμετοχι 

Ζκφραςθ Απαιτεί από τουσ μακθτζσ να 
εξθγιςουν τι κάνουν 

Ενκάρρυνςθ μακθτϊν περί 
ερμθνείασ γνϊςεων και 
ςτρατθγικϊν χριςθσ 

Εξθγεί τθ γνϊςθ του. Ερμθνεία 
επιλογισ ςτρατθγικϊν 

κζφτεται φωναχτά 

Μετά-γνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ 

Αναςτοχαςμόσ Ενκάρρυνςθ μακθτϊν να 
προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ 
εργαςίεσ τουσ 

φγκριςθ εργαςιϊν 
εκπαιδευομζνων 

Προβλθματιςμό ςχετικά με τισ 
εργαςίεσ που ζχουν ιδθ 
εκτελεςτεί  

Πικανι ανατροπι ορκότθτασ 
επιλογισ ςτρατθγικϊν  

υγκρίνει αυτό που γνωρίηει με 
τθ γνϊμθ των άλλων 

Εξερεφνθςθ Ενκάρρυνςθ μακθτϊν να λφςουν 
νζεσ, αλλά παρόμοιεσ εργαςίεσ 

Ϊκθςθ μακθτϊν να γίνουν 
αυτόνομοι – ανεξάρτθτοι  

Ωκεί τουσ μακθτζσ να 
ςυμμετζχουν ςτθν εξερεφνθςθ 

Επίλυςθ παρεμφερϊν 
προβλθμάτων – εργαςιϊν 

Αυτόνομθ ανακάλυψθ νζων 
πραγμάτων 

Προςδιοριςμόσ νζων 
ενδιαφερόντων και νζων 
προςωπικϊν ςτόχων 

Εφαρμογι – 
Μεταφορά τθσ 
γνϊςθσ 
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Θ τιρθςθ εφαρμογισ των ςχετικϊν ςταδίων του εκπαιδευτικοφ μοντζλου τθσ 

γνωςτικισ μακθτείασ και θ λιψθ ςχετικϊν ρόλων εκ μζρουσ του εκπαιδευτι και των 

εκπαιδευόμενων, όπωσ περιγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα, είναι απαραίτθτα 

για τθν επιτυχι εφαρμογι του μοντζλου γνωςτικισ μακθτείασ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. (Collins et al., 1989) 

2.2.5.4 Πλεονεκτιματα εφαρμογισ γνωςτικισ μακθτείασ 

Οι ερευνθτζσ επιςθμαίνουν πωσ με τθ βοικεια τθσ γνωςτικισ μακθτείασ είναι 

δυνατι θ βελτίωςθ του τρόπου ςκζψθσ των μακθτευόμενων και του τρόπου 

ςυλλογιςμοφ. ε ζρευνα του ο Snynder (2000) κατζλθξε πωσ θ γνωςτικι μακθτεία 

ενιςχφει τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ που 

εκπαιδεφονται με τθ χριςθ βιβλίων. 

Επίςθσ, ο Hendricks (2001) κατζλθξε πωσ θ γνωςτικι μακθτεία μπορεί να ενιςχφςει 

τισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν ανάπτυξθ 

τθσ λογικισ ςκζψθσ  αιτίασ – αποτελζςματοσ. 

Οι Hwang et al. (2009) απζδειξαν πωσ με τθ βοικεια τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςε 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μπορεί να βελτιωκεί θ ικανότθτά τουσ για μάκθςθ και θ 

απόδοςι τουσ ςε επιςτθμονικά πειράματα. 

Με τθ χριςθ γνωςτικισ μακθτείασ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να αναπτυχκεί θ 

ικανότθτα υψθλοφ επιπζδου ςκζψθσ – νόθςθσ των εκπαιδευόμενων. ε ζρευνα 

μεταξφ μακθτϊν που εκπαιδεφτθκαν με τθ χριςθ γνωςτικισ μακθτείασ και 

μακθτϊν που εκπαιδεφτθκαν με τθ χριςθ άλλων παραδοςιακϊν μεκόδων 

διδαςκαλίασ, παρουςιάςτθκε ςθμαντικι διαφοροποίθςθ υπζρ των αποτελεςμάτων 

μάκθςθσ των μακθτϊν που εκπαιδεφτθκαν με τθ χριςθ γνωςτικισ μακθτείασ (Kuo 

et al., 2012). 

Επιπροςκζτωσ, θ χριςθ γνωςτικισ μακθτείασ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να βελτιϊςει 

τθν προφορικι ικανότθτα ζκφραςθσ των μακθτϊν. ε ζρευνα που διεξιγαγαν ςε 

300 φοιτθτζσ επί ζξι (6) μινεσ οι Schellens & Valcke ςτα κείμενα θλεκτρονικϊν 

ομάδων ςυηιτθςθσ, διαπίςτωςαν πωσ θ ςυνεργατικι μάκθςθ και θ γνωςτικι 
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μακθτεία ειδικότερα ςυνζβαλαν ςτθν βελτίωςθ τθσ προφορικισ ζκφραςθσ των 

μακθτϊν (2006). 

Επίςθσ, οι Poitras & Poitras (2011), ςε ζρευνά τουσ ςτθ χριςθ μεκόδων γνωςτικισ 

μακθτείασ ςτθν εκπαίδευςθ φοιτθτϊν - πολιτικϊν μθχανικϊν, διαπίςτωςαν πωσ με 

τθ χριςθ αντίςτοιχων μεκοδολογιϊν οι φοιτθτζσ ζγιναν περιςςότερο ανεξάρτθτοι 

και ιταν ςε κζςθ να αποκτοφν νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ γρθγορότερα και με 

μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα. 

Γενικότερα, το μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ζχει ωσ ςτόχο να ενκαρρφνει τουσ 

μακθτζσ να ςκεφτοφν  πζρα από τθν απλι αντιγραφι, αναπαραγωγι των εργαςιϊν 

– τρόπο ςκζψθσ των άλλων και να προωκιςει τθν ανάπτυξθ ανωτζρων μορφϊν 

λογικισ και ςκζψθσ ςτουσ μακθτζσ (Hogan & Tudge, 1999). 

2.2.5.5 Περιοριςμοί εφαρμογισ γνωςτικισ μακθτείασ 

Ζνα βαςικό μειονζκτθμα τθσ γνωςτικισ μακθτείασ είναι θ αδυναμία 

αποτελεςματικισ επίδειξθσ ςε μεγάλο αρικμό μακθτϊν. Είναι πολφ δφςκολο για τον 

εκπαιδευτι να μπορζςει να προςαρμόςει τθ ςχεδίαςθ του μακιματοσ ςτο επίπεδο 

γνϊςεων ενόσ μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν ςυγχρόνωσ (Spector, 2010). 

Λόγω του παραπάνω περιοριςμοφ, είναι απίκανο οι χαμθλοφ και μζτριου επιπζδου 

μακθτζσ να βιϊςουν ςε βάκοσ τθ μακθτεία και να επωφελθκοφν από τα οφζλθ τθσ, 

χωρίσ τθ ςτιριξθ του εκπαιδευτι και των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν τουσ. Χωρίσ 

υποςτιριξθ είναι πικανόν αυτοί οι μακθτζσ να χάςουν γριγορα το ενδιαφζρον για 

μάκθςθ και να νιϊςουν παραμελθμζνοι (Hwang & Chang, 2011).  

Πικανϊσ, ζνα μεγάλο μζγεκοσ εκπαιδευτικισ τάξθσ περιορίηει τθν ικανότθτα του 

εκπαιδευτι να αλλθλεπιδράςει και να αξιολογιςει τισ ανάγκεσ κάκε μακθτι. 

Επιπροςκζτωσ, διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και κϊδικεσ επικοινωνίασ των μακθτϊν, 

μποροφν να περιορίςουν τθν ικανότθτα του εκπαιδευτι να καλφψει τισ ανάγκεσ 

όλων των μακθτϊν με τθν εφαρμογι γνωςτικισ μακθτείασ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία (Dennen, 2004).  

Επίςθσ, θ μεγάλθ ςε μζγεκοσ διδακτζα φλθ και οι χρονικζσ πιζςεισ ςτθ διδαςκαλία 

τείνουν να ευνοοφν τθ χριςθ άλλων, γρθγορότερων, μεκόδων διδαςκαλίασ. Σζλοσ, 
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οι ςτόχοι ενόσ μακιματοσ και θ υποχρεωτικι εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μεκόδων 

αξιολόγθςθσ αρκετζσ φορζσ αποτελοφν φραγμό ςτθν εφαρμογι τθσ γνωςτικισ 

μακθτείασ ςτθ τάξθ. (Dennen, 2004). 

Επιπροςκζτωσ, ζναν ακόμα περιοριςμό ςτθ χριςθ μεκοδολογιϊν γνωςτικισ 

μακθτείασ, μπορεί να κζτει το ςτάδιο που βρίςκεται ο εκπαιδευτισ ςτθ διδαςκαλία 

ενόσ αντικειμζνου. Δεν είναι ςκόπιμθ θ χριςθ μεκοδολογιϊν γνωςτικισ μακθτείασ 

για τθν αρχικι μάκθςθ ενόσ αντικειμζνου, κακϊσ οι μακθτζσ πρζπει πρϊτα να 

γνωρίςουν αυτό που καλοφνται να μάκουν. ε προχωρθμζνο όμωσ επίπεδο 

διδαςκαλίασ και για τθν εδραίωςθ τθσ γνϊςθσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ χριςθ 

μεκοδολογιϊν γνωςτικισ μακθτείασ που κα παρουςιάςουν ςτον μακθτι πικανζσ 

διαφορετικζσ περιπτϊςεισ χριςθσ και κα τον καταςτιςουν ικανό να μπορεί να 

επιλζγει ποια γνϊςθ είναι κατάλλθλθ για εφαρμογι αναλόγωσ τθν περίςταςθ (Dills 

et al., 1997). 

Θ εφαρμογι του μοντζλου τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςτθν τάξθ, απαιτεί τθν επιτυχι 

αντιμετϊπιςθ οριςμζνων προκλιςεων για τον εκπαιδευτι (Ghefaili, 2003): 

 απαιτεί από τον εκπαιδευτι να αναλάβει καινοφργιο ρόλο ςτθν τάξθ. Από 

πομπόσ μεταφοράσ γνϊςθσ ςε διαμεςολαβθτι κατανόθςθσ τθσ γνϊςθσ εκ 

μζρουσ των εκπαιδευόμενων 

 θ γνωςτικι μακθτεία μπορεί να προκαλζςει υψθλότερα επίπεδα άγχουσ και 

απογοιτευςθσ ςτουσ μακθτζσ 

 θ γνωςτικι μακθτεία μπορεί να απαιτιςει περιςςότερο χρόνο για τθ 

προετοιμαςία του μακιματοσ και το χρόνο διδαςκαλίασ ενόσ αντικειμζνου 

 θ γνωςτικι μακθτεία μπορεί να απαιτιςει πρόςκετουσ ι περιςςότερο 

εξελιγμζνουσ πόρουσ – εργαλεία 

 θ γνωςτικι μακθτεία μπορεί να απαιτιςει αλλαγι ςτισ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται, με ζμφαςθ ςτθ γνωςτικι πρόοδο του 

ατόμου και ςτο επίπεδο μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ 

2.3 Παιχνίδι ρόλων 

Σο παιχνίδι ρόλων ζχει τισ βάςεισ του ςτο δράμα και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τισ πιο λεπτζσ πτυχζσ τθσ λογοτεχνίασ, 
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κοινωνικϊν επιςτθμϊν, ακόμθ και οριςμζνεσ πτυχζσ των κετικϊν επιςτθμϊν και των 

μακθματικϊν (Craciun, 2010). Επίςθσ, μπορεί να ενιςχφςει το ενδιαφζρον και τθν 

εμπλοκι των εκπαιδευόμενων, ενςωματϊνοντασ τθ γνϊςθ και τθ δράςθ, με τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τθ διερεφνθςθ εναλλακτικϊν λφςεων, και τθν 

αναηιτθςθ νζων και δθμιουργικϊν λφςεων ςε προβλιματα (Kase-Polisini, 1992). Θ 

χριςθ του παιχνιδιοφ ρόλων ςτθν εκπαίδευςθ, αποβλζπει ςτθν προετοιμαςία των 

εκπαιδευόμενων για τθ μελλοντικι τουσ ηωι και τθ βελτίωςθ των προςωπικϊν τουσ 

ικανοτιτων (Letouze et al., 2007).  

Αξιοποιϊντασ τισ τεχνικζσ του δράματοσ, το παιχνίδι ρόλων είναι μια ολιςτικι 

μζκοδοσ διδαςκαλίασ που ςυμπεριλαμβάνει και καλλιεργεί τισ αρχζσ τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ, υποκινεί τα ςυναιςκιματα και τισ θκικζσ αξίεσ, και ενςωματϊνει ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ ςτοιχεία από τθν πραγματικι ηωι. Με το παιχνίδι ρόλων, 

αυξάνεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι και δθμιουργοφνται ςυνκικεσ μάκθςθσ πιο κοντά ςτθν 

πραγματικότθτα (Bhattacharjee & Ghosh, 2013). 

Σο παιχνίδι ρόλων αποτελεί ζνα δομθμζνο ςφνολο από περιςτατικά που 

αντανακλοφν τθν πραγματικι ηωι και ςτθν οποία ο ςυμμετζχων ενεργεί ςφμφωνα 

με τισ δοκείςεσ οδθγίεσ. Ο ςυμμετζχων καλείται να παίξει το ρόλο κάποιου άλλου. 

Πριν το παιχνίδι ρόλων, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα πρόςωπα και τισ καταςτάςεισ τισ οποίεσ υποτίκεται ότι αναπαράγουν. 

Οι δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφν οι ςυμμετζχοντεσ αποτελοφν ςενάρια 

ελεγχόμενα από τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται. Οι ςυμμετζχοντεσ αλλθλεπιδροφν ςε 

ηεφγθ ι ωσ μζροσ μιασ ομάδασ, λαμβάνοντασ τον ρόλο διαφορετικϊν χαρακτιρων. 

Μζροσ ενόσ παιχνιδιοφ ρόλων είναι ο αυτοςχεδιαςμόσ των ςυμμετεχόντων (Hua, 

1991). 

Σο παιχνίδι ρόλων είναι ζνα ιδιαίτερο είδοσ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ, ςτθν οποία 

λαμβάνει χϊρα μια αναπαράςταςθ ςεναρίου, με τουσ ςπουδαςτζσ να υιοκετοφν 

ρόλουσ. Αυκόρμθτα οι ςυμμετζχοντεσ λζνε και κάνουν ό,τι κεωροφν πωσ κα ζκανε ο 

χαρακτιρασ του ρόλου που υιοκετοφν. Σα παιχνίδια ρόλων διαφζρουν από τισ 

κλαςικζσ μελζτεσ περίπτωςθσ ςτθν αμεςότθτα τθσ εμπειρίασ που λαμβάνουν οι 

ςυμμετζχοντεσ. ε μια μελζτθ περίπτωςθσ, οι εκπαιδευόμενοι κα προχωροφςαν ςε 
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ανάγνωςθ τθσ κατάςταςθσ και των ρόλων των χαρακτιρων, προκειμζνου να κάνουν 

ςτθ ςυνζχεια τισ απαραίτθτεσ αναλφςεισ και να οδθγθκοφν ςε ςυμπεράςματα. Με 

το παιχνίδι ρόλων παρζχονται ευκαιρίεσ για μάκθςθ τόςο ςτον ςυναιςκθματικό 

τομζα, όςο ςτο γνωςτικό τομζα, όπου οι εμπειρίεσ αναλφονται (Nickerson, 2007). 

2.3.1 Χαρακτθριςτικά παιχνιδιοφ ρόλων 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία του παιχνιδιοφ ρόλων είναι ο τρόποσ που οι 

μακθτζσ ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ με τθν εμπειρία, θ οποία, όπωσ υποςτθρίηει ο 

Dewey (1938) είναι ο βζλτιςτοσ δρόμοσ για τθν πραγματικι μάκθςθ. 

Σο παιχνίδι ρόλων μπορεί να είναι μια ατομικι ι ςυλλογικι δραςτθριότθτα 

μάκθςθσ (Craciun, 2010). Επιπροςκζτωσ, μπορεί να ενςωματωκεί ςε οποιαδιποτε 

μορφι μάκθςθσ. Για παράδειγμα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εμβάκυνςθ και 

ανάλυςθ ενόσ ζργου τθσ φανταςίασ, για να παρουςιάςει μελζτεσ περιπτϊςεων και 

ςεναρίων και να αφομοιϊςουν καλφτερα οι εκπαιδευόμενοι διαφορετικζσ ιςτορικζσ 

περιόδουσ (Bender, 2005). 

Σο παιχνίδι ρόλων είναι μια δραςτθριότθτα που μπορεί να ςυμβάλει ςε μια 

ευχάριςτθ εμπειρία μάκθςθσ. Με τθν παροχι ευκαιριϊν προσ τουσ μακθτζσ να 

δθμιουργιςουν και να ςυμμετάςχουν ςε ςενάρια ρόλων, οι εκπαιδευτζσ μποροφν 

να αποκτιςουν μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για κάκε μακθτι και οι μακθτζσ μποροφν 

να επωφελθκοφν μζςω τθσ αυξθμζνθσ αλλθλεπίδραςθσ (Bender, 2005). 

Με το παιχνίδι ρόλων, ο εκπαιδευτισ ενκαρρφνει τον μακθτι να ςυμμετζχει 

πνευματικά και ςωματικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ενιςχφει τθ δυνατότθτα 

κατανόθςθσ δφςκολων εννοιϊν. Σο παιχνίδι ρόλων είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ θ δεξιότθτα λιψθσ πρωτοβουλιϊν, θ επικοινωνία, θ 

επίλυςθ προβλθμάτων, θ αυτογνωςία και θ εργαςία ςε ομάδεσ. Οι παραπάνω 

δεξιότθτεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που κα 

εμφανιςτοφν ςτθν μετζπειτα κακθμερινι ηωι των εκπαιδευόμενων (Blatner & 

Blatner, 1998). 

Σο παιχνίδι ρόλων ςτθ απλοφςτερθ μορφι του, αντιπροςωπεφει μια λιγότερο 

τεχνολογικά εξελιγμζνθ μορφι προςομοίωςθσ. Παραδείγματα αποτελοφν θ 

διδαςκαλία πωλθτϊν για τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, θ διδαςκαλία ςε γιατροφσ για 
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τθ λιψθ πλθροφοριϊν από αςκενείσ και θ διδαςκαλία εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το 

πϊσ να αντιμετωπίςουν δφςκολεσ καταςτάςεισ ςτθν τάξθ. Σα παραπάνω 

αντικείμενα διδαςκαλίασ απαιτοφν ςε κάποιο βακμό πραγματικι πρακτικι και 

ανατροφοδότθςθ, που μπορεί να εξαςφαλιςτεί με τθν εφαρμογι παιχνιδιοφ ρόλων 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Aubusson et al., 1997). 

Όταν οι μακθτζσ αγαποφν αυτό που  διδάςκονται, θ εκπαιδευτικι διαδικαςία 

μοιάηει ςθμαντικι για αυτοφσ, οι εκπαιδευόμενοι διατθροφν καλφτερα τθ νζα 

πλθροφορία, και θ εμπειρία που βιϊνουν τουσ παρακινεί να μάκουν περιςςότερα 

(Bender, 2005). Όπωσ αναφζρει ο Poorman (2002), “θ πραγματικι μάκθςθ δεν 

μπορεί να λάβει χϊρα όταν οι μακθτζσ είναι πακθτικοί παρατθρθτζσ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ διδαςκαλίασ". 

2.3.2 Πλεονεκτιματα παιχνιδιοφ ρόλων 

“H ενςωμάτωςθ βιωματικϊν δραςτθριοτιτων μάκθςθσ ςτθ τάξθ αυξάνει το 

ενδιαφζρον για το κζμα και τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου των μακθμάτων” 

(Poorman, 2002). Ο Fogg (2001) από τθν εμπειρία του ωσ κακθγθτισ αναφζρει πωσ 

οι μακθτζσ του κεωροφςαν το μάκθμα ιςτορίασ, ζνα βαρετό μάκθμα και το 

ενδιαφζρον τουσ για το μάκθμα ιταν ιδιαίτερα χαμθλό. Εφαρμόηοντασ ςτθ 

διδαςκαλία παιχνίδι ρόλων, παρατιρθςε ότι οι μακθτζσ βρικαν πολφ περιςςότερο 

ενδιαφζρον το μάκθμα και το υλικό του μακιματοσ τα επόμενα εξάμθνα. Κλειδί 

αυτισ τθσ αλλαγισ ιταν οι βιωματικζσ εμπειρίεσ μάκθςθσ που προςφζρκθκαν 

ςτουσ μακθτζσ με τθν ενςωμάτωςθ παιχνιδιοφ ρόλων ςτθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ. 

Θ χριςθ παιχνιδιοφ ρόλων ςτθν εκπαίδευςθ είναι δυνατόν (Kase-Polisini & Spector, 

1992; Carr & Flynn, 1993; Aubusson  et al., 1997): 

 Να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ 

πραγματικότθτα  

 Να αναπτφξει τθν ικανότθτα να αλλθλεπιδροφν με άλλουσ ανκρϊπουσ 

 Να ενιςχφςει τα κίνθτρα ςυμμετοχισ των εκπαιδευόμενων  

 Να δραςτθριοποιιςει ντροπαλοφσ μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ 

τάξθσ 

 Να ενιςχφςει τθν αυτοπεποίκθςθ των μακθτϊν 
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 Να εντοπιςτοφν και να διορκωκοφν πικανζσ λανκαςμζνεσ ερμθνείεσ εκ 

μζρουσ των μακθτϊν 

 Να μετατρζψει ςε ευχάριςτθ διαδικαςία τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 Να κατανοιςουν οι εκπαιδευόμενοι ότι ο πραγματικόσ κόςμοσ είναι 

πολφπλοκοσ και τα προβλιματα που εμφανίηονται ςτον πραγματικό κόςμο 

δεν μποροφν να επιλυκοφν με τθν απλι απομνθμόνευςθ πλθροφοριϊν 

 Να ενιςχφςει τθ ταυτόχρονθ χριςθ διαφορετικϊν δεξιοτιτων (που ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ αποκτϊνται ξεχωριςτά). 

Επιπροςκζτωσ, το παιχνίδι ρόλων (Carr & Flynn, 1993; Aubusson  et al., 1997; 

Blatner & Blatner, 1998; Aubusson et al., 2006) μπορεί: 

 να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τθν ικανότθτα να κατανοιςουν τθ δικι τουσ 

μάκθςθ, δθμιουργϊντασ τον δικό τουσ ρόλο, ςυμμετζχοντασ ςτον ρόλο που 

“παίηουν” 

 να διδάξει για τα δεοντολογικά και θκικά ηθτιματα που προκφπτουν από τθ 

διδακτζα φλθ 

 να βοθκά τουσ μακθτζσ να αναγνωρίςουν και να ερμθνεφςουν τθ κζςθ τουσ 

ςτον κόςμο 

 να δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να βιϊςουν τα γεγονότα τθσ ηωισ με 

ζναν φυςικό τρόπο  

 τζλοσ, τα αναλογικά παιχνίδια ρόλων μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ 

να αντιλθφκοφν τον πραγματικό κόςμο 

Ζνα άλλο από τα πιο αξιοςθμείωτα χαρακτθριςτικά του παιχνιδιοφ ρόλων είναι ότι 

οδθγεί ςε διαρκι γνϊςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διαφοροποίθςθ του 

παιχνιδιοφ ρόλων από άλλεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ που οδθγοφν ςε επιφανειακζσ 

απομνθμονεφςεισ. ε ζνα παιχνίδι ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ενεργά 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, βιϊνουν ςχετικι εμπειρία – μάκθςθ και ο μακθτισ - 

εκτελεςτισ ςυνδζεται άμεςα και ςτενά με το αντικείμενο διδαςκαλίασ (Bender, 

2005). 
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2.3.3 Μειονεκτιματα παιχνιδιοφ ρόλων 

Σο παιχνίδι ρόλων, δεν είναι κατάλλθλο για εφαρμογι ςε όλα τα αντικείμενα 

διδαςκαλίασ. Επιπροςκζτωσ, αν οι μακθτζσ δεν προετοιμαςτοφν κατάλλθλα και δεν 

ζχουν λάβει τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ από τον εκπαιδευτι, θ μάκθςθ μπορεί να 

παρεμποδιςτεί και θ δραςτθριότθτα εξυπθρετεί πλζον κυρίωσ ψυχαγωγικοφσ και 

όχι εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Ακόμθ, θ ζκβαςθ – ροι ενόσ παιχνιδιοφ ρόλων, μπορεί 

οριςμζνεσ φορζσ να ξεφφγει από τον αρχικό ςχεδιαςμό όςον αφορά ςτο 

αντικείμενο προσ διερεφνθςθ ι να οδθγιςει ςε ςυναιςκθματικι και κοινωνικι 

προςβολι για οριςμζνουσ ςυμμετζχοντεσ. ε μια τζτοια περίπτωςθ το παιχνίδι 

ρόλων κα ζχει αποτφχει ςτθν αποςτολι του (NGO project, 2012). 

Θ επιτυχία ενόσ παιχνιδιοφ ρόλων εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τθ φανταςία 

του μακθτι και τθν προκυμία να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία. Σο παιχνίδι ρόλων 

αςκεί πίεςθ ςτο μακθτι για δράςθ, θ οποία μπορεί να δθμιουργιςει αμθχανία ι 

ακόμα και αντίςταςθ. Οριςμζνοι ςυμμετζχοντεσ μπορεί να είναι πολφ ντροπαλοί και 

διςτακτικοί για ςυμμετοχι ςε ζνα παιχνίδι ρόλων (Wehrli & Nyquist, 2003). 

Σο παιχνίδι ρόλων και οι προςομοιϊςεισ απαιτοφν αρκετό χρόνο προετοιμαςίασ, 

υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ. Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εξαρτάται από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ και το πεδίο εφαρμογισ τθσ. Οι χρονικοί περιοριςμοί είναι 

ιδιαίτερα αιςκθτοί ςε τάξεισ με εξετάςεισ αξιολόγθςθσ που ζχουν ζνα ςφνολο 

εξεταςτζασ φλθσ να ακολουκιςουν και να ολοκλθρϊςουν (Hua, 1991). 

Θ ζλλειψθ χϊρου και ο πικανόσ μεγάλοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων μπορεί να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ δυςκολία ςτθν οργάνωςθ δραςτθριοτιτων παιχνιδιοφ ρόλων. 

Επίςθσ, το επίπεδο κορφβου κα είναι υψθλό, ειδικά, αν το μζγεκοσ τθσ τάξθσ είναι 

μικρό κακιςτϊντασ με αυτόν τον τρόπο, δφςκολθ τθ ςυγκζντρωςθ. Επιπροςκζτωσ, θ 

παρακολοφκθςθ των διαφορετικϊν ομάδων μπορεί επίςθσ να είναι ζνα πρόβλθμα. 

Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει ςυνεπϊσ να προςαρμοςτεί και να αυτοςχεδιάηει, για 

παράδειγμα, ψάχνοντασ για μια εναλλακτικι κζςθ ι ακόμθ και τθ διεξαγωγι τθσ 

δραςτθριότθτασ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ (Hua, 1991). 
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2.3.4 τάδια υλοποίθςθσ παιχνιδιοφ ρόλων 

Σο παιχνίδι ρόλων περιλαμβάνει τζςςερα (4) ξεχωριςτά ςτάδια (Cherif et all, 1998):  

1. Προετοιμαςία και επεξιγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ από τον εκπαιδευτι: 

Περιλαμβάνει τθν επιλογι από τον εκπαιδευτι, με ι χωρίσ τθ βοικεια τθσ 

τάξθσ, για το κζμα ι το πρόβλθμα τθσ δραςτθριότθτασ παιχνιδιοφ ρόλων. Θ 

περιγραφι από τον εκπαιδευτι τθσ γενικισ κατάςταςθσ του προβλιματοσ, 

κα πρζπει να κακορίςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ του παιχνιδιοφ και τθ 

ςυνάφεια του κζματοσ ι προβλιματοσ με το αντικείμενο διδαςκαλίασ. Ο 

εκπαιδευτισ είναι τϊρα ζτοιμοσ να ενθμερϊςει ςχετικά τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, να εξθγιςει λεπτομερϊσ τον ακριβι ρόλο που κα ζχει ο 

κακζνασ που κα ςυμμετάςχει ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Επίςθσ, κα 

πρζπει να προςδιοριςτεί ο ρόλοσ του κοινοφ, δθλαδι των εκπαιδευομζνων 

που πικανϊσ δεν κα ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ δραςτθριότθτα. 

2. Προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων για τθν εκτζλεςθ ςεμιναρίου: για τθν 

επιτυχία μιασ δραςτθριότθτασ παιχνιδιοφ ρόλων, απαιτείται οι 

εκπαιδευόμενοι να ζχουν μελετιςει το ρόλο που καλοφνται να “παίξουν”. 

Να γνωρίςουν ςχετικά με το υποκετικό περιβάλλον εκτζλεςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ, τα χαρακτθριςτικά του ρόλου τουσ και τι κα απαιτθκεί από 

τουσ ίδιουσ. 

3. Εκτζλεςθ παιχνιδιοφ ρόλων: μετά τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία εκ μζρουσ 

του εκπαιδευτι και των εκπαιδευόμενων, μπορεί θ δραςτθριότθτα 

παιχνιδιοφ ρόλων να λάβει χϊρα. 

4. υηιτθςθ ι ενθμζρωςθ μετά τθν δραςτθριότθτα του παιχνιδιοφ ρόλων: το 

ςτάδιο απολογιςμοφ, πρζπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι παίκτεσ, οι 

παρατθρθτζσ και ο διαμεςολαβθτισ να ζχουν τθν ευκαιρία να 

παρουςιάςουν τισ εμπειρίεσ τουσ ςτουσ υπόλοιπουσ. Βζβαια, πάντα υπάρχει 

ο κίνδυνοσ οι ςυμμετζχοντεσ να ζχουν βιϊςει ςε βάκοσ τον ρόλο τουσ ςτο 

παιχνίδι ρόλων, περιορίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν αντικειμενικότθτά 

τουσ κατά τθν διάρκεια ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. ε αυτό το ςτάδιο, ο δάςκαλοσ και οι μακθτζσ κα πρζπει να 

επανεξετάςουν τισ επιτυχίεσ και τισ αποτυχίεσ των μακθτϊν ςτο παιχνίδι 

ρόλων που ςυμμετείχαν. 
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Οι ςκοποί, οι διαδικαςίεσ, και οι επιπτϊςεισ μιασ ςχετικισ εμπειρίασ 

μάκθςθσ κα πρζπει να αναλφονται ζτςι ϊςτε ο εκπαιδευτισ να μπορεί να 

πάρει αποφάςεισ ςχετικά με τθν ανάγκθ για επιπλζον παιχνίδια ρόλων ι 

αναπαράςταςθ τθσ ςκθνισ (Chesler & Fox, 1966). 

Θ αξιολόγθςθ του παιχνιδιοφ ρόλων, κα πρζπει πάντα να γίνεται με κριτιριο 

τουσ ςτόχουσ που είχαν αρχικά τεκεί. 

2.3.5 Προχποκζςεισ επιτυχίασ παιχνιδιοφ ρόλων 

Ζνα παιχνίδι ρόλων πρζπει να ρυκμιςτεί προςεκτικά. Αν οι εκπαιδευόμενοι δεν 

διακζτουν πρότερθ ςχετικι εμπειρία, καλό είναι θ εφαρμογι του παιχνιδιοφ ρόλων 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία να εφαρμοςτεί ςταδιακά με δομθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ. ε μια τζτοια περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ κα χρειαςτεί 

περιςςότερο χρόνο για να δθμιουργιςει – προετοιμάςει ζνα παιχνίδι ρόλων, ςε 

ςχζςθ με μια τάξθ με πρότερθ ςχετικι εμπειρία. Γραπτζσ οδθγίεσ – περιγραφι προσ 

τουσ ςυμμετζχοντεσ, κα διευκολφνουν ςτθν κατανόθςθ του χαρακτιρα που 

καλοφνται να υιοκετιςουν. Κάκε εκπαιδευόμενοσ λαμβάνει ζνα αντίγραφο του 

ρόλου του, με ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ςτόχων και προκζςεων του χαρακτιρα, 

προκειμζνου να ςυμπεριφερκεί ανάλογα. Κάκε εκπαιδευόμενοσ βλζπει μόνο μια 

περιγραφι για τον χαρακτιρα που καλείται να “παίξει” (Nickerson, 2007). 

Οι Wehrli & Nyquist (2003) ςυςτινουν οριςμζνεσ αρχζσ – προχποκζςεισ για τθν 

επιτυχι εφαρμογι του παιχνιδιοφ ρόλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

 Κακιζρωςθ ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ για μάκθςθ, όπου κα μπορεί ο 

κάκε εκπαιδευόμενοσ να πειραματιςτεί και να κάνει λάκθ, χωρίσ κυρϊςεισ 

 Ρεαλιςτικοί ςτόχοι ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με τουσ ςτόχουσ μάκθςθσ 

 Χρθςιμοποιείται μόνο όταν οι μακθτζσ ζχουν επαρκισ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ για να εκτελζςουν ότι τουσ ηθτθκεί 

 Παροχι ςαφϊν κατευκφνςεων και προςδιοριςμό μζγιςτθσ χρονικισ 

διάρκειασ εκτζλεςθσ του ςεναρίου 

 Παρακολοφκθςθ απόδοςθσ όλων των ομάδων που ςυμμετζχουν 

 Διεξαγωγι ςυνάντθςθσ - ενθμζρωςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του παιχνιδιοφ 

ρόλων 
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2.3.6 Σομείσ εφαρμογισ παιχνιδιοφ ρόλων 

Σο παιχνίδι ρόλων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μια ποικιλία διδακτικϊν ςυνκθκϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ. Θ βαςικι αρχι του παιχνιδιοφ 

ρόλων είναι πωσ ο μακθτισ αναλαμβάνει μια ςυγκεκριμζνθ προςωπικότθτα, ζνα 

διαφορετικό πρόςωπο, όπωσ για παράδειγμα ζνα ιςτορικό πρόςωπο, το οποίο και 

καλείται να παίξει (Jarvis et al., 2000). 

Επίςθσ, το παιχνίδι ρόλων μπορεί να ενςωματωκεί ςε διάφορεσ μορφζσ- 

καταςτάςεισ μάκθςθσ. Για παράδειγμα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

εμβάκυνςθ ι ανάλυςθ μιασ δραςτθριότθτασ με ςτοιχεία φανταςίασ, για να 

παρουςιάςει μελζτεσ περιπτϊςεων και ςεναρίων ι για τθν παρουςίαςθ 

διαφορετικϊν ιςτορικϊν περιόδων του χρόνου. Παιχνίδια ρόλων μποροφν να 

εφαρμοςτοφν με επιτυχία ςε παραδοςιακζσ τάξεισ, αλλά είναι περιςςότερο 

κατάλλθλα για εφαρμογι ςτθ ςφγχρονθ εποχι ςε διαδικτυακά περιβάλλοντα 

μάκθςθσ (Bender, 2005). 

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφζρον, για εφαρμογι δραςτθριοτιτων παιχνιδιοφ ρόλων 

ςτθν εκπαίδευςθ, είναι ςπάνια θ εφαρμογι τουσ ςτα μακθματικά και ςτισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ. Σο παιχνίδι ρόλων εφαρμόηεται κατά κφριο λόγο ςε κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ, όπου ζνασ ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ τουσ, είναι να βοθκιςει 

τουσ μακθτζσ να υιοκετιςουν τον χαρακτιρα ενόσ άλλου προςϊπου. Σα 

μακθματικά και οι φυςικζσ επιςτιμεσ ςυνικωσ δεν ζχουν αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ – 

ςτόχουσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ (Resnick & Wilensky, 1998). 

2.3.7 υνδυαςτικι χριςθ παιχνιδιοφ ρόλων με άλλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ 

Τπάρχουν διάφορεσ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

εκπαίδευςθ ςιμερα. Θ μζκοδοσ παιχνιδιοφ ρόλων μπορεί είτε να υιοκετθκεί ωσ μια 

ξεχωριςτι διαδικαςία που εφαρμόηεται μόνθ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ι 

να εφαρμοςτεί ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ (Bhattacharjee & 

Ghosh, 2013): 

Επίλυςθ προβλθμάτων: Σο παιχνίδι ρόλων επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να επιλφςουν 

πραγματικά προβλιματα και προκλιςεισ, επιτρζποντασ επίςθσ τθν ενεργό επίλυςθ 

προβλθμάτων, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ενεργό περιβάλλον μάκθςθσ. φμφωνα με 

τον Duch (2001), για να είναι πιο αποτελεςματικι θ διαδικαςία επίλυςθσ 



 
 

62 

προβλθμάτων ωσ μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, το πρόβλθμα πρζπει να 

εμπλζκει τουσ μακθτζσ και να τουσ παρακινεί να αναηθτιςουν βακφτερθ κατανόθςθ 

των εννοιϊν που διδάςκονται. Εάν το παιχνίδι ρόλων ενςωματϊνει διαδικαςίεσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων, οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να αναπαράγουν μια 

πραγματικι κατάςταςθ που τουσ βοθκάει να λφςουν το πρόβλθμα αποτελεςματικά. 

υνεργατικι μάκθςθ: Αυτι θ μορφι διδαςκαλίασ βαςίηεται ςτθ  λειτουργία 

ομάδων εκπαιδευόμενων. Οι μακθτζσ δουλεφουν μαηί ςε μικρζσ ομάδεσ για να 

επιτευχκεί ζνασ κοινόσ ςτόχοσ μάκθςθσ. Για να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ, τα μζλθ των ομάδων δεν κα πρζπει να είναι αμετάβλθτα, 

όπου κάκε μακθτισ εργάηεται πάντα  με τθν ίδια ομάδα μακθτϊν. Όταν το παιχνίδι 

ρόλων εφαρμόηεται ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεργατικι διδαςκαλία είναι 

περιςςότερο αποτελεςματικό. 

Παιχνίδι/Πείραμα/Προςομοίωςθ: Παιχνίδια, πειράματα και προςομοιϊςεισ 

μποροφν να προςφζρουν πλοφςια περιβάλλοντα μάκθςθσ για τουσ μακθτζσ. Οι 

μακθτζσ ςιμερα ζχουν μεγαλϊςει παίηοντασ παιχνίδια και χρθςιμοποιϊντασ 

διαδραςτικά εργαλεία, όπωσ το διαδίκτυο, τα ζξυπνα τθλζφωνα και άλλεσ 

ςυςκευζσ. Παιχνίδια και προςομοιϊςεισ επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να λφςουν 

προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον και ταυτόχρονα 

να απολαφςουν τθ διαδικαςία. Επιπροςκζτωσ, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, είναι δυνατόν οι μακθτζσ να αναπτφξουν 

δεξιότθτεσ εργαςίασ ςε ομάδεσ. 

2.3.8 Παιχνίδι ρόλων και τεχνολογία 

Θ χριςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν διδαςκαλίασ κεωρείται από πολλοφσ ωσ βζλτιςτθ 

πρακτικι για ζναν εκπαιδευτι, κακϊσ πολλζσ μελζτεσ ςυμπεραίνουν κετικά ςχετικά 

με τθ ςυνδυαςτικι χριςθ διαφόρων διδακτικϊν μεκόδων (Russell & Waters, 2010). 

Ζνα παράδειγμα ςυνδυαςτικισ χριςθσ εκπαιδευτικϊν εργαλείων ςτθν τάξθ 

αποτελεί το παιχνίδι ρόλων με τθν υποςτιριξθ νζων τεχνολογιϊν (Driscoll, 2005). 

Κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων δεκαετιϊν, θ εξζλιξθ των νζων τεχνολογιϊν 

ζχει επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τομζα του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ. 

φμφωνα τον Winn (2002), θ ςφγχρονθ τάςθ ςτον τομζα εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ 
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είναι θ ανάπτυξθ διαδραςτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ, όπου ςυνδυάηεται θ 

τεχνολογία με το παιχνίδι ρόλων.  

Παράδειγμα εφαρμογισ παιχνιδιοφ ρόλων, με τθν υποβοικθςθ τθσ τεχνολογίασ, 

αποτελοφν τα εικονικά περιβάλλοντα και πιο ςυγκεκριμζνα το εικονικό περιβάλλον 

Second Life (Childress & Braswell, 2006). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αντίςτοιχθσ 

ςυνδυαςτικισ χριςθσ παιχνιδιοφ ρόλων και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελεί θ ζρευνα των Antonacci & Modaress (2005). Οι 

Antonacci & Modaress ςτο τμιμα Λατρικισ του πανεπιςτθμίου του Κάνςασ 

δθμιοφργθςαν με τθν πλατφόρμα Second Life, μια εικονικι ιατρικι κλινικι ςτθν 

οποία φοιτθτζσ ιατρικισ μποροφν να εξαςκθκοφν ςε ςτρατθγικζσ ςυνάντθςθσ - 

επαφισ τουσ με νζουσ αςκενείσ. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ ρόλων, οι 

φοιτθτζσ καλοφνταν να λάβουν το ρόλο του γιατροφ, του αςκενοφσ ι του ςυηφγου 

ενόσ αςκενι. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να βιϊςουν ςυναντιςεισ με αςκενείσ 

από διαφορετικι οπτικι γωνία, να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ και να 

ςυηθτιςουν ςχετικά με τουσ πιο αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ των 

αςκενϊν. 

Σο βαςικό χαρακτθριςτικό των εικονικϊν κόςμων, που αντιπροςωπεφουν ζνα 

ςφγχρονο τεχνολογικό εργαλείο, είναι θ ανάπτυξθ χαρακτιρων εντόσ του εικονικοφ 

κόςμου και το παιχνίδι ρόλων. τα εικονικά περιβάλλοντα, όπωσ το Second Life, οι 

ςυμμετζχοντεσ εξελίςςουν τον χαρακτιρα τουσ, μποροφν να αφιερϊςουν 

εκατοντάδεσ ϊρεσ για τθν προϊκθςθ του χαρακτιρα τουσ και αλλθλεπίδραςθσ με 

το περιβάλλον του εικονικοφ κόςμου. υχνά, οι ςυμμετζχοντεσ αιςκάνονται μια 

ςυναιςκθματικι εγγφτθτα προσ τον χαρακτιρα τουσ (Dickey, 2007).  

ενάρια παιχνιδιοφ ρόλων που κάποτε μποροφςαν να διεξαχκοφν μόνο ςε 

πραγματικό περιβάλλον, πλζον μποροφν να πραγματοποιθκοφν εικονικά με τθν 

βοικεια τθσ τεχνολογίασ (Childress & Braswell, 2006).  

2.4 Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν 

Οι εκπαιδευτικοί ωσ ομάδα ανθςυχοφν για τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που 

εφαρμόηουν ςτθν τάξθ και αναηθτοφν ςυνεχϊσ νζουσ τρόπουσ για να βελτιϊνουν τθ 

μάκθςθ. υχνά, με δικι τουσ  πρωτοβουλία, ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο, με δικά 
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τουσ ζξοδα παρακολουκοφν προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, 

ςυνεδριάςεισ και διαςκζψεισ, ι διαβάηουν επαγγελματικά άρκρα για να πάρουν 

ιδζεσ για τθ διδαςκαλία των μακθτϊν. (Bell & Gilbert, 1994).  

Βζβαια πολλοί από αυτοφσ αιςκάνονται απογοιτευςθ μετά το πζρασ μιασ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, αιςκάνονται πωσ δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ 

νζεσ γνϊςεισ ςτθν τάξθ για τθ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ (Bell & Gilbert, 1994). 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ αναφζρεται ςε πολλοφσ τφπουσ εκπαιδευτικϊν 

εμπειριϊν που ςχετίηονται με τθν εργαςία ενόσ ατόμου. Γιατροί, δικθγόροι, 

εκπαιδευτικοί, λογιςτζσ, μθχανικοί και γενικότερα άνκρωποι ςε μια ευρεία γκάμα 

επαγγελμάτων ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ – δράςεισ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

με ςκοπό να μάκουν και να εφαρμόςουν νζεσ γνϊςεισ και νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ 

κα βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ ςτθν εργαςία (Mizell, 2010). 

τθν εκπαίδευςθ, ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ και το 

προφίλ του εκπαιδευτικοφ είναι οι πιο ςθμαντικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

επίδοςθ των μακθτϊν (Mizell, 2010). Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των 

εκπαιδευτικϊν και ειδικότερα των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςχετίηεται με τθ μάκθςθ των μακθτϊν ςτθν τάξθ, μάκθςθ πϊσ να μακαίνουν και 

μετατροπι τθσ νζασ τουσ γνϊςθσ ςε πράξθ για να επωφελθκοφν από αυτι οι 

μακθτζσ τουσ (Avalos, 2011).  

ε αντίςτοιχεσ ζρευνεσ που ζγινα ςτισ Θ.Π.Α. διαπιςτϊκθκε πωσ κλειδί για τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ ςτα ςχολεία αποτελεί θ ςυνεχισ 

επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν. Πζραν τοφτου, υπάρχουν ςθμαντικζσ 

ενδείξεισ πωσ όταν οι εκπαιδευτικοί ζχουν πρόςβαςθ ςε προγράμματα ςυνεχοφσ 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, είναι πιο πικανό να εφαρμόςουν καινοτομικζσ λφςεισ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Dede et al., 2006). 

2.4.1 Προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

φμφωνα με τουσ Gaible & Burns (2005) θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των 

εκπαιδευτικϊν μπορεί να διακρικεί ςε τρεισ (3) μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

Συποποιθμζνα προγράμματα: Αποτελοφν προγράμματα  εκπαίδευςθσ που 

απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό. Περιλαμβάνουν ομαδικζσ ςυναντιςεισ, 
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τυποποιθμζνα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Γενικά επικεντρϊνονται 

ςτθν παρουςίαςθ και διερεφνθςθ νζων αρχϊν και μοντζλων διδαςκαλίασ. 

Χρθςιμοποιοφνται για τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν και δεξιοτιτων ςε μεγάλο αρικμό 

εκπαιδευτικϊν. Βαςικό τουσ μειονζκτθμα αποτελεί ο μεγάλοσ αρικμόσ 

ςυμμετεχόντων, δυςκολεφοντασ τθ δυνατότθτα προςαρμογισ των περιεχομζνων 

του προγράμματοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Όπωσ αναφζρει και ο Guskey (2003) δεν μπορεί να υπάρξει “ζνα πρόγραμμα που να 

ταιριάηει ςε όλουσ" προςζγγιςθ για τθν αποτελεςματικι επαγγελματικι ανάπτυξθ 

των εκπαιδευτικϊν. 

Κλειςτά προγράμματα: Πραγματοποιοφνται ςυνικωσ ςε ςχολεία ι πανεπιςτιμια 

με τθ ςυμμετοχι αποκλειςτικά εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςε αυτά. 

Επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνα προβλιματα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

εντόσ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςι 

τουσ και τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. τοχεφουν ςτθν εφαρμογι 

καινοφργιων μεκοδολογιϊν εντόσ τθσ αίκουςασ και ςτθν ανταλλαγι γνϊςεων και 

απόψεων μεταξφ του προςωπικοφ ενόσ ιδρφματοσ. Σα ςυγκεκριμζνα προγράμματα 

μποροφν να είναι περιςςότερο αποτελεςματικά, όταν ςυνδζονται με κάποιο 

γενικότερο πλάνο αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ ςτο αντίςτοιχο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Ατομικι μάκθςθ: τθν αυτό κατευκυνόμενθ επαγγελματικι ανάπτυξθ οι 

εκπαιδευτικοί μόνοι τουσ ςχεδιάηουν τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ, 

χρθςιμοποιϊντασ διακζςιμουσ πόρουσ που μπορεί να περιλαμβάνουν 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ  και το διαδίκτυο ι τθν ανταλλαγι γνϊςεων και 

εμπειριϊν μεταξφ ςυναδζλφων. Θ ατομικι μάκθςθ αποτελεί τον κεμελιϊδθ λίκο 

για τθ δια βίου μάκθςθ και κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν 

φμφωνα με τουσ Gaible & Burns (2005) οι εκπαιδευτικοί, κα πρζπει να 

ενκαρρφνονται ςτθν ανεξάρτθτθ, αυτόνομθ και αυτό κακοδθγοφμενθ μάκθςθ. 

Ωςτόςο δε κα πρζπει αυτι να αποτελεί το κφριο μζςο τθσ επαγγελματικισ τουσ 

ανάπτυξθσ. Κα πρζπει να λειτουργεί ςυμπλθρωματικά ςε δράςεισ τυποποιθμζνθσ 
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μάκθςθσ και κλειςτϊν προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των 

εκπαιδευτικϊν. 

Σα επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ που 

ανικουν, κα είναι επιτυχθμζνα μόνο αν εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ που 

κζλουν να επζλκουν ςτο περιεχόμενο και τον τρόπο διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ και 

ιδίωσ αν είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με γενικότερεσ αλλαγζσ - ςτόχουσ ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα (Gaible & Burns, 2005). 

2.4.2 Αρχζσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

Όπωσ αναφζρουν ςτθν ζρευνά τουσ ςχετικά με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ οι Wei et al. (2009), για να είναι 

αποτελεςματικι και επιτυχθμζνθ εκείνθ, κα πρζπει να διακρίνεται από τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

1. κα πρζπει να είναι εντατικι, ςυνεχισ, και να ςυνδζεται άμεςα με τθν πράξθ 

– εμπειρία 

2. κα πρζπει να επικεντρϊνεται προσ μια αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία 

ςτθν τάξθ και να ςυνδζεται πάντα με τα περιεχόμενα του προγράμματοσ 

ςπουδϊν 

3. κα πρζπει να είναι ευκυγραμμιςμζνθ με τουσ ςτόχουσ και τισ 

προτεραιότθτεσ του ςχολείου ςτο οποίο διδάςκει ο εκπαιδευτικόσ 

4. κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν οικοδόμθςθ ιςχυρϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Μόνο όταν υπάρχουν τα παραπάνω χαρακτθριςτικά μπορεί θ επαγγελματικι 

ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ.  

Επίςθσ, ο χρόνοσ που αφιερϊνουν οι εκπαιδευτικοί για τθν επαγγελματικι τουσ 

ανάπτυξθ δεν επθρεάηει ςε ςθμαντικό βακμό τα αποτελζςματα τθσ επαγγελματικισ 

τουσ ανάπτυξθσ. Αυτό που ζχει περιςςότερθ ςθμαςία είναι θ ςχεδίαςθ και ο τρόποσ 

εφαρμογισ προγραμμάτων επαγγελματικισ μάκθςθσ (Jacob & Lefgren, 2002). 

Επιπροςκζτωσ, κοινά αποδεκτοί παράγοντεσ που μποροφν να ενιςχφςουν τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ είναι: 
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 υνεργαςία: Θ μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν είναι πιο αποτελεςματικι, όταν 

οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται με ςυναδζλφουσ, τόςο εντόσ όςο και ζξω 

από τα ςχολεία τουσ και όταν δθμιουργείται δίκτυο επικοινωνίασ με 

εξωτερικοφσ ςυναδζλφουσ για τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ γνϊςεων και 

πρακτικϊν διδαςκαλίασ (King & Newmann, 2000) 

 Κομμάτι τθσ εργαςίασ: Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ κα πρζπει να είναι ςε 

μεγάλο βακμό μζροσ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων και να αποτελεί τμιμα 

τθσ κακθμερινισ τουσ εργαςίασ (National Partnership for Excellence and 

Accountability in Teaching) 

 Αυτο-κατευκυνόμενθ: Κα πρζπει να προκφπτει ωσ αίτθμα των 

εκπαιδευτικϊν και να είναι ςφμφωνθ με τισ ανάγκεσ τουσ, προκειμζνου να 

μπορεί να βελτιϊςει τα αποτελζςματα τθσ δουλειάσ τουσ (King & Newmann, 

2000) 

 Αυτοαξιολόγθςθ: Κα πρζπει να περιλαμβάνει διαδικαςίεσ 

αυτοαξιολόγθςθσ για να μπορεί ςτθ ςυνζχεια να κακοδθγιςει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ τθσ διδαςκαλίασ 

(Guskey, 2003) 

2.4.3 Οφζλθ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

Μια αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθν αίκουςα δεν αποτελεί προϊόν τθσ τφχθσ. Ενϊ 

κάποιοι κακθγθτζσ είναι από τθ φφςθ τουσ περιςςότερο προικιςμζνοι από τουσ 

άλλουσ, θ αποτελεςματικι διδαςκαλία είναι αποτζλεςμα μελζτθσ, εξάςκθςθσ και 

ςκλθρισ δουλειάσ. Ζνασ δάςκαλοσ δεν μπορεί να ξζρει τα πάντα για το πϊσ ζνασ 

μακθτισ μακαίνει καλφτερα, τι παρεμποδίηει τθ μάκθςθ του μακθτι και πϊσ 

μπορεί να βελτιωκεί θ διδαςκαλία. Θ επαγγελματικι εξζλιξθ είναι ο μόνοσ τρόποσ 

για τουσ εκπαιδευτικοφσ να αποκτιςουν τισ ςχετικζσ γνϊςεισ. Ανεξαρτιτωσ τθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν, οι μακθτζσ κα μπορζςουν να μάκουν περιςςότερα αν οι 

δάςκαλοί τουσ τακτικά ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

(Mizell, 2010). 

Θ ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν πζρα από τθ δικι τουσ κατάρτιςθ μπορεί να 

εξυπθρετιςει μια ςειρά από άλλουσ ςτόχουσ (ΟΟΑ, 1998), όπωσ οι εξισ: 
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 τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων των εκπαιδευτικϊν για κζματα που 

διδάςκουν ςτθν τάξθ 

 τθν ανακεϊρθςθ των δεξιοτιτων, ςτάςεων, μεκοδολογιϊν και ςτόχων τθσ 

μακθτικισ διαδικαςίασ ςφμφωνα με νζεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ που ζχουν 

αναπτυχκεί 

 τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων αλλαγϊν ςτα προγράμματα ςπουδϊν ι 

ςε άλλεσ πτυχζσ τθσ πρακτικισ διδαςκαλίασ 

 τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των ςχολείων να αναπτφξουν και να 

εφαρμόςουν νζεσ ςτρατθγικζσ για τθ διδακτζα φλθ και άλλεσ πτυχζσ τθσ 

διδακτικισ πρακτικισ 

 τθ γενικότερθ δυνατότθτα για ανταλλαγι γνϊςθσ και εμπειρίασ μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν 

 τθν ενίςχυςθ των αςκενζςτερων εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να γίνουν 

εκείνοι περιςςότερο αποτελεςματικοί 

2.4.4 Μορφζσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

Κατά τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν είναι δυνατόν να διακρικοφν τρία 

είδθ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (Bell & Gilbert, 1994): 

Επαγγελματικι ανάπτυξθ: αφομοίωςθ νζων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτθν τάξθ 

με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Απόκτθςθ γνϊςεων που ςυνδζονται άμεςα 

με το πρόγραμμα ςπουδϊν και τεχνικζσ διδαςκαλίασ 

Προςωπικι ανάπτυξθ: τόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ του δαςκάλου για εφαρμογι 

νζων μεκόδων και τεχνικϊν διδαςκαλίασ. Χωρίσ προςωπικι ανάπτυξθ είναι 

δφςκολθ θ εφαρμογι νζων πρακτικϊν ςτθν τάξθ από τον εκπαιδευτικό. Ο όροσ 

“προςωπικι” δθλϊνει ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και δε ςτοχεφει ςε 

ιδιοςυγκραςιακι ανάπτυξθ. 

Κοινωνικι ανάπτυξθ: Πριν τθν ζνταξθ ενόσ δαςκάλου ςε προγράμματα 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, εκείνοσ γνωρίηει πωσ θ απομόνωςθ ςτθ τάξθ είναι 

προβλθματικι. Όντασ ο μόνοσ ενιλικασ ςε μια τάξθ μπορεί να αιςκάνεται αςφαλισ 

από αρνθτικζσ επικρίςεισ και πιζςεισ αλλαγισ. Ωςτόςο δεν γίνεται δζκτθσ νζων 

ιδεϊν ι δεν λαμβάνει άμεςθ υποςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ για τθ βελτίωςθ τθσ 
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διδαςκαλίασ (Hargreaves, 1992). Σο μεγαλφτερο πλεονζκτθμα από προγράμματα 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι θ 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ με ςυναδζλφουσ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και 

των ευκαιριϊν μάκθςθσ που παρζχονται ςτθν τάξθ. Σα αντίςτοιχα προγράμματα 

μποροφν να αποτελζςουν τθν αρχι ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων – 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ανταλλαγι απόψεων 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. Θ κοινωνικι ανάπτυξθ  του δαςκάλου οδθγεί ςε αλλαγι 

και των ςχζςεϊν του με τουσ μακθτζσ (Bell & Gilbert, 1994). 

2.4.5 χεδίαςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία ατομικισ και ςυλλογικισ 

εξζταςθσ τθσ πρακτικισ - εμπειρίασ. Για να είναι αποτελεςματικά ςτθν πράξθ, 

πικανά προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κα πρζπει κατά τθ ςχεδίαςθ 

τουσ να (Degraffenreidt et al., 2008): 

 περιλαμβάνουν ςαφι διατφπωςθ για τισ ανάγκεσ μάκθςθσ των 

ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτικϊν 

 προςδιορίηουν ποιοι εκπαιδευτικοί μποροφν να επωφελθκοφν περιςςότερο 

από τθν παρακολοφκθςθ ενόσ προγράμματοσ 

 διατυπϊνουν με ςαφινεια μετριςιμουσ ςτόχουσ 

 προςδιορίηουν με ςαφινεια τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ 

και εξθγοφν με ςαφινεια τον τρόπο που κα βοθκιςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ 

να επιτφχουν τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

 προςδιορίηουν τον τρόπο αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του 

προγράμματοσ 

 προςδιορίηουν τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ για τθν υποςτιριξθ των 

επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων μάκθςθσ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςισ τουσ  

Θ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ζχει ιςτορικά επικεντρωκεί ςτθ γνϊςθ κεωρίασ - 

περιεχομζνου (Schulman, 1987). Αρχικά υπιρχε θ άποψθ πωσ γνωρίηοντασ καλά το 

αντικείμενο διδαςκαλίασ (πχ τθν επιςτιμθ, τα μακθματικά, κοινωνικζσ μελζτεσ), οι 

εκπαιδευτικοί κα είναι ςε κζςθ να διδάξουν με επιτυχία τουσ μακθτζσ τουσ. 
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Θ κεωρθτικι όμωσ γνϊςθ δεν είναι αρκετι. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει επίςθσ να 

διακζτουν παιδαγωγικζσ γνϊςεισ (δθλαδι να ξζρουν πϊσ να διδάςκουν). Με άλλα 

λόγια, οι αποτελεςματικοί εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν και τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ 

που διακζτουν και τισ παιδαγωγικζσ γνϊςεισ διδαςκαλίασ, και κατανοοφν και 

εκτιμοφν τον τρόπο με τον οποίο αυτά δφο είναι αλλθλζνδετα (Shulman, 1987). 

Σο περιεχόμενο των δράςεων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ δεν είναι πάντοτε το ίδιο. 

Αρκετζσ δράςεισ ςτοχεφουν ςτθ μετάδοςθ νζων γνϊςεων – κεωριϊν που κα 

προάγουν τα περιεχόμενα τθσ διδαςκαλίασ και άλλεσ αποβλζπουν ςτθ μετάδοςθ 

τεχνικϊν και μεκόδων μετάδοςθσ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ των εκπαιδευτικϊν 

(Shulman, 1987).  

Επίςθσ, μπορεί να διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ τθν αλλαγι ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία που αποβλζπουν να αποφζρουν. Κάποιεσ δράςεισ επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μπορεί να αποβλζπουν ςτθν 

ενκάρρυνςθ και παρουςίαςθ χριςθσ νζων και ςυγκεκριμζνων εποπτικϊν μζςων 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (βιβλία, λογιςμικό), ενϊ άλλεσ να ςτοχεφουν ςτθν 

ενθμζρωςθ για γενικότερεσ αρχζσ διδαςκαλίασ (Kennedy, 1998). 

Επιπροςκζτωσ, μπορεί να διαφζρουν ωσ προσ το επικυμθτό αποτζλεςμα μάκθςθσ 

ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ. Κάποια προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μπορεί να αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ 

βαςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, όπωσ είναι θ ικανότθτα απομνθμόνευςθσ ι θ 

επίλυςθ εξιςϊςεων πρϊτου βακμοφ, ενϊ άλλα μπορεί να αποβλζπουν ςτθν 

ανάπτυξθ μετά-γνωςτικϊν δεξιοτιτων από μζρουσ των μακθτϊν (Garet et al., 1999). 

Σζλοσ, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτθ βαρφτθτα που δίνει το κάκε 

πρόγραμμα ςτον τρόπο που οι μακθτζσ μποροφν να μάκουν ευκολότερα και 

καλφτερα. ε κάποια προγράμματα αυτό αποτελεί το κφριο ςυςτατικό, ενϊ ςε άλλα 

δεν αναλφεται διεξοδικά θ ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ. Ωςτόςο υπάρχει ανάγκθ για 

ςυνδυαςμό τροφοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και με 

νζα γνϊςθ - κεωρίεσ και με γνϊςεισ ςχετικά με τον τρόπο μετάδοςθσ νζασ γνϊςθσ 

ςτουσ μακθτζσ (Hiebert et al., 1996).  ε αντίςτοιχθ ζρευνα του Kennedy (1998) 

διαπιςτϊκθκε πωσ θ αποτελεςματικότθτα (ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ) είναι 
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μεγαλφτερθ για τα προγράμματα που ςτοχεφουν παράλλθλα και ςτουσ δυο 

παράγοντεσ. 

2.4.5.1 Ενεργθτικι μάκθςθ 

Βαςικό ςυςτατικό μιασ επιτυχθμζνθσ δράςθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αποτελεί θ δυνατότθτα των 

εκπαιδευτικϊν για ενεργι ςυμμετοχι ςε ομαδικζσ ςυηθτιςεισ ανταλλαγισ γνϊςεων 

– απόψεων, ςτον ςχεδιαςμό των προγραμμάτων και ςτθν εφαρμογι εξάςκθςθσ  

των νζων γνϊςεων (Garet et al., 2001). 

Θ ενεργθτικι μάκθςθ μπορεί να πάρει διάφορεσ μορφζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ ευκαιρίασ να παρατθριςουν άλλουσ εκπαιδευτικοφσ (ειδικοφσ) τθν ϊρα 

διδαςκαλίασ εμπειρογνωμόνων και να τουσ παρατθροφν άλλοι εκπαιδευτικοί εν 

ϊρα διδαςκαλίασ. Επίςθσ, μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον ςχεδιαςμό νζων υλικϊν 

διδαςκαλίασ και νζων μεκόδων διδαςκαλίασ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τάξθ 

(Garet et al., 2001). 

Αυτζσ οι ευκαιρίεσ μάκθςθσ μποροφν να πάρουν μια ποικιλία μορφϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ ανατροφοδότθςθσ ςχετικά με 

βιντεοςκοπθμζνα μακιματα, επιςκζψεισ κακθγθτϊν ςε τάξεισ ςυναδζλφων τουσ 

και παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςυνοδευόμενεσ από μετζπειτα ςυηιτθςθ ςχετικά 

με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε ςυνδυαςμό με τουσ 

ςτόχουσ του μακιματοσ και τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν οι ςπουδαςτζσ (Garet et 

al., 2001). 

2.4.5.2 Ολιςτικι προςζγγιςθ 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ για εκπαιδευτικοφσ ζχει ςυχνά επικρικεί για τον λόγο 

ότι οι δραςτθριότθτεσ δεν είναι ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ και δεν μποροφν 

μεμονωμζνεσ δραςτθριότθτεσ να αποτελοφν μζροσ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν και τθσ επαγγελματικισ τουσ 

ανάπτυξθσ. Ζνα πρόγραμμα  επαγγελματικισ ανάπτυξθσ μπορεί να είναι 

περιςςότερο αποτελεςματικό ςτθν ανάπτυξθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των 

εκπαιδευτικϊν, εφόςον αποτελεί ζνα μζροσ ενόσ ευρφτερου ςυνόλου ευκαιριϊν για 

μάκθςθ και ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν  (Garet et al., 2001). 
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Θ ςυνοχι ενόσ προγράμματοσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν μπορεί να 

αξιολογθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τρεισ παραμζτρουσ (Garet et al., 2001): 

 αν βαςίηεται ςτισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν 

 αν είναι ευκυγραμμιςμζνο με τουσ επίςθμουσ ςτόχουσ και πρακτικζσ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν 

 αν υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ δικτφων επικοινωνίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για διαρκι ανταλλαγι γνϊςεων και πρακτικϊν 

διδαςκαλίασ. 

2.4.6 Χριςθ υπολογιςτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

Κακϊσ θ τεχνολογικι εποχι ζχει καταςτιςει παραδοςιακζσ πρακτικζσ ςτθν τάξθ 

παρωχθμζνεσ, πολλοί εκπαιδευτικοί εξακολουκοφν να είναι ανεκπαίδευτοι και 

φοβιςμζνοι ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ τάξθ (Hinson et al., 2005). 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ προςφζρουν νζεσ δυνατότθτεσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, μα 

παράλλθλα, ζχουν προκαλζςει αυξθμζνεσ απαιτιςεισ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Κα 

πρζπει τϊρα να γνωρίηουν πϊσ να χρθςιμοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ ςτισ τάξεισ, πϊσ 

να ανταγωνίηονται με τουσ μακθτζσ για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ μζςω 

διαδικτφου και πϊσ να χρθςιμοποιιςουν το υλικό και το λογιςμικό για τθν ενίςχυςθ 

τθσ διδαςκαλίασ / εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. (Hooker, 2008).  

Βζβαια, αν οι εκπαιδευτικοί περιορίηονται ςτθ χριςθ των υπολογιςτϊν για τθν 

παρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, το αποτζλεςμα κα ζχει περιοριςμζνο 

αντίκτυπο ςτα αποτελζςματα μάκθςθσ. Είναι ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να ζχουν 

κατανοιςει πωσ με τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθν τάξθ αλλάηει μόνο ο 

ρόλοσ τουσ ςτθν τάξθ και δεν ελαχιςτοποιείται ι εξαλείφεται ο ρόλοσ και θ ανάγκθ 

ςυντονιςμοφ τθσ όλθσ διαδικαςίασ (Bhatta, 2008). 

τισ μζρεσ μασ, υπάρχει μια εμφανισ διαφορά μεταξφ τθσ διακζςιμθσ τεχνολογίασ 

ςτισ τάξεισ και τθσ χριςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (Gray 

et al., 2010).  

Επιπροςκζτωσ, για να είναι οι μακθτζσ επαρκϊσ προετοιμαςμζνοι για τθν ενιλικθ 

ηωισ τουσ ωσ πολίτεσ, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςτα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια (Pelton & Pelton, 1998).  
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Για παράδειγμα, οι μακθτζσ είναι εξοικειωμζνοι με τθ μορφι επικοινωνίασ μζςω 

των δικτφων κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook, Twitter). Ωσ αποτζλεςμα, οι 

μακθτζσ αναμζνουν να χρθςιμοποιθκοφν τα παραπάνω μζςα ςτθν τάξθ (Rienties et 

al., 2009). 

2.4.7 Εκπαίδευςθ από απόςταςθ 

Θ ανάγκθ για προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ από απόςταςθ που 

ταιριάηουν καλφτερα με τα χρονοδιαγράμματα των εκπαιδευτικϊν και που κα 

πρζπει να είναι δθμιουργικά, με πλοφςιεσ πθγζσ και ενθμερωμζνα ςφμφωνα με τισ 

τρζχουςεσ τάςεισ ςτθ διδαςκαλία των ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν κεμάτων, ζχουν 

οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ (National 

Academy of Sciences, 2007). 

Οι τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν 

κοινοτιτων με δυνατότθτα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ  μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων και τθν παροχι πολλαπλϊν ευκαιριϊν μάκθςθσ (Rovai, 2002). ε 

ζρευνα του ο Prestridge (2010) παρουςιάηονται οι κετικζσ επιπτϊςεισ 

(ανατροφοδότθςθ, ανταλλαγι γνϊςεων) που μπορεί να προςφζρει θ χριςθ 

ομάδων ςυηθτιςεων (forum) ςτθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ από απόςταςθ και ςτθν αλλαγι ςτάςθσ εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν. 

Με τα αντίςτοιχα προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν τισ 

παιδαγωγικζσ δεξιότθτεσ και κεωρθτικζσ γνϊςεισ τουσ και παράλλθλα να 

ενιςχφςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με δεξιότθτεσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν (Chen 

et al., 2009). 

2.4.8 Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ προγραμμάτων επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ κα 

πρζπει να λάβουμε υπόψθ πζντε παράγοντεσ  (Guskey, 2000): 

 Αντιδράςεισ ςυμμετεχόντων: Σο πρϊτο επίπεδο τθσ αξιολόγθςθσ εξετάηει 

τισ αντιδράςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν επαγγελματικι εμπειρία 

ανάπτυξθσ. Αυτι είναι θ πιο κοινι μορφι αξιολόγθςθσ προγραμμάτων 
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επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν και θ ςχετικι αξιολόγθςθ 

διενεργείται ςυνικωσ με τθ βοικεια ερωτθματολογίων. 

 Μάκθςθ ςυμμετεχόντων: Εκτόσ από τθν αντιδράςεισ αρεςκείασ των 

ςυμμετεχόντων ςε προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ενδιαφζρει αν 

οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν μάκει κάτι από αυτό. Σο 2ο επίπεδο αξιολόγθςθσ 

επικεντρϊνεται ςτθ μζτρθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που οι 

ςυμμετζχοντεσ ζχουν αποκτιςει. Θ αξιολόγθςθ διενεργείται ςυνικωσ με τθ 

βοικεια τεςτ ι δραςτθριοτιτων επίδειξθσ. 

 Τποςτιριξθ και αλλαγι οργανιςμοφ: το 3ο επίπεδο, θ ζμφαςθ 

μετατοπίηεται ςτθν οργάνωςθ. Θ ζλλειψθ οργανωτικισ υποςτιριξθσ και 

διάκεςθσ για αλλαγι μπορεί να ςαμποτάρουν κάκε επαγγελματικι 

αναπτυξιακι προςπάκεια, ακόμα και όταν όλεσ οι επιμζρουσ πτυχζσ τθσ 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ζχουν ςχεδιαςτεί - υλοποιθκεί ςωςτά. Θ 

αξιολόγθςθ διενεργείται ςυνικωσ με τθ βοικεια ερωτθματολογίων, 

ομαδικϊν ςυναντιςεων, δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ και παρατιρθςθσ. 

 Χριςθ νζασ γνϊςθσ: το 4ο επίπεδο αξιολόγθςθσ ελζγχεται αν θ νζα γνϊςθ 

και οι δεξιότθτεσ που οι ςυμμετζχοντεσ απζκτθςαν, ζχουν επιφζρει κάποια 

αλλαγι ςτθν επαγγελματικι πρακτικι τουσ. Θ ςυλλογι των ςχετικϊν 

πλθροφοριϊν ςε αυτό το επίπεδο βαςίηεται ςτθν φπαρξθ δεικτϊν μζτρθςθσ 

του βακμοφ και τθσ ποιότθτασ τθσ εφαρμογισ. Θ αξιολόγθςθ διενεργείται 

ςυνικωσ με τθ βοικεια ερωτθματολογίων, δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ ι 

παρατιρθςθσ. 

 Αποτελζςματα μάκθςθσ μακθτϊν: το 5ο επίπεδο αξιολογείται πικανι 

επίδραςθ ςτο επίπεδο μάκθςθσ των μακθτϊν. Με ποιον τρόπο πικανόν 

επθρζαςε τουσ μακθτζσ και με ποιον τρόπο πικανϊσ τουσ ωφζλθςε. Θ 

αξιολόγθςθ ςτο 5ο επίπεδο εξαρτάται άμεςα από τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ αξιολόγθςθ διενεργείται ςυνικωσ 

αξιολογϊντασ τισ επιδόςεισ των μακθτϊν (βακμοί, τεςτ, παρατιρθςθ). 

Για κάκε ανϊτερο επίπεδο αξιολόγθςθσ, θ διαδικαςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν 

γίνεται περιςςότερο περίπλοκθ. Επιπροςκζτωσ, επειδι κάκε επίπεδο βαςίηεται ςτα 
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αποτελζςματα του προθγοφμενου, θ επιτυχία ςε ζνα επίπεδο είναι ςυνικωσ 

απαραίτθτθ για τθν επιτυχία ςε υψθλότερα επίπεδα (Guskey, 2002). 

Κατά το ςχεδιαςμό τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ για τθ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ 

των μακθτϊν, θ ςειρά ςχεδίαςθσ αυτϊν των επιπζδων κα πρζπει να αντιςτραφεί. 

Κα πρζπει να ςχεδιαςτεί προσ τα πίςω (Guskey, 2001), ξεκινϊντασ από όπου εκεί 

που κζλει να καταλιξει το πρόγραμμα και ςτθ ςυνζχεια θ ςχεδίαςθ να γίνει προσ τα 

κατϊτερα επίπεδα αξιολόγθςθσ. 

2.4.9 Διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εν ενεργεία εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ποιότθτα των γνϊςεων, 

δεξιοτιτων και εμπειριϊν που παρζχονται ςτουσ μακθτζσ (Martinez-Beck & Zaslow, 

2006). Θ αξιολόγθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να πραγματοποιείται με γνϊμονα τθν 

φπαρξθ πικανισ βελτίωςθσ τθσ διδαςκαλίασ που προςφζρεται ςτθ ςχολικι αίκουςα 

ι που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων εκ μζρουσ των μακθτϊν (Guskey & Yoon, 

2009). 

Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

εκπαιδευτικϊν, απαιτεί μια πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ (Belzer, 2003; Lewis & Shaha, 

2003). ε κάκε αξιολόγθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ οι επιδράςεισ του προγράμματοσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

ςτουσ εξισ παράγοντεσ: 

 Είδοσ Επίδραςθσ (γνϊςθ, ςτάςεισ)  

 Αποδζκτθσ Αλλαγισ (δάςκαλοσ, μακθτζσ) 

Τπάρχουν τρία είδθ επίδραςθσ ενόσ προγράμματοσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και 

κα πρζπει να αξιολογθκοφν όλεσ οι διατάςεισ κατά τθν αξιολόγθςθ μιασ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ (Shaha et al., 2004):  

Γνϊςεισ: Αυτι θ περιοχι μζτρθςθσ περιλαμβάνει δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ 

ςχετικοφσ με τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκομίςτθκαν και ςυμπεριφορζσ που 

καλλιεργικθκαν (Lewis & Shaha, 2003). 
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τάςεισ: Επικεντρϊνεται ςτον ςυναιςκθματικό και ποιοτικό αντίκτυπο τθσ 

επαγγελματικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ. Οι επιπτϊςεισ ςτθ ςυμπεριφορά ωσ 

αποτζλεςμα μιασ εκπαίδευςθσ - παρζμβαςθσ πολφ ςυχνά δεν εκτιμϊνται, παρόλο 

που αποτελοφν βαςικό ςτόχο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Guskey, 2002). 

υγκριτικό κόςτοσ: χετίηεται με το κόςτοσ ςυμμετοχισ, το χρόνο ςυμμετοχισ και 

προετοιμαςίασ ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα που αποκομίςτθκαν. Αυτοφ του 

είδουσ θ αξιολόγθςθ είναι δυνατι, μετά το πζρασ ενόσ προγράμματοσ και τθν 

εφαρμογι όςων αποκομίςτθκαν από τουσ εκπαιδευόμενουσ (Guskey, 2002). κοπόσ 

αυτισ τθσ διάςταςθσ είναι θ υποςτιριξθ αποφάςεων ςχετικά με τα κονδφλια που 

κα πρζπει να ςυνεχίηονται να χορθγοφνται ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ 

με το αποτζλεςμα που επιφζρουν . 

Επιπροςκζτωσ, δφο είναι οι πικανοί αποδζκτεσ αλλαγισ από ζνα πρόγραμμα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(Farnsworth, et.al., 2002; Shaha et al., 2004): 

Εκπαιδευτικόσ Σα προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ που απευκφνονται ςε 

εκπαιδευτικοφσ ζχουν ωσ κφριο ςκοπό να τουσ εξοπλίςουν με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ςτάςεισ ϊςτε να είναι καλφτεροι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί. 

Μακθτισ: Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ προγράμματοσ κα 

πρζπει επίςθσ να εκτιμθκεί ο αντίκτυποσ που μπορεί να ζχει το πρόγραμμα ςτουσ 

μακθτζσ. Ο απϊτεροσ ςκοπόσ των περιςςοτζρων προγραμμάτων επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ μάκθςθσ και τθσ απόκτθςθσ ςτάςεων εκ μζρουσ των 

μακθτϊν. 

Θ αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να γίνεται ςε δφο ςτάδια. το πρϊτο ςτάδιο 

αξιολογοφνται οι γνϊςεισ – δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν πριν τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ και ςτθ ςυνζχεια, αξιολογοφνται εκ νζου μετά τθν παρζμβαςθ. 

Βελτίωςθ ςτισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ι ςτάςεισ εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν μετά το 

πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, αποτελοφν ςθμάδι για τθν 
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αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ  (Shaha et al., 

2004). 

Επιπροςκζτωσ, χριςιμθ είναι θ ςφγκριςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων 

εκπαιδευτικϊν που ζχουν παρακολουκιςει ζνα πρόγραμμα επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ με εκπαιδευτικοφσ που δεν το παρακολοφκθςαν προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί θ αποτελεςματικότθτα μιασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ (Shaha et al., 

2004). 

2.4.10 Εμπόδια επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν 

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ, ςυνεπάγεται μια διαφορετικι όψθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα. Δθμιουργεί ευκαιρίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ επαγγελματικισ τουσ εκπαίδευςθσ και πρακτικισ. 

Παράλλθλα, δθμιουργεί νζεσ απαιτιςεισ για τουσ ίδιουσ, τουσ διευκυντζσ ςχολείων 

και τθν πολιτικι θγεςία ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Για να είναι επιτυχθμζνθ θ 

διαδικαςία επιμόρφωςθσ κα πρζπει να ξεπεραςτοφν οριςμζνα εμπόδια: 

 Δομι και διάρκεια προγραμμάτων: Οι εκπαιδευτικοί ίςωσ είναι αρνθτικοί 

να δεςμευτοφν για παρακολοφκθςθ ςχετικϊν προγραμμάτων που 

εκτείνονται πζρα από το ςχολικό ωράριο. Είναι προτιμότερο αυτά να 

λάβουν χϊρα είτε με τθ μορφι θμεριςιου εργαςτθρίου είτε κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ. 

 Περιεχόμενα προγραμμάτων: θ επαγγελματικι ανάπτυξθ που εςτιάηει ςε 

κζματα περιεχομζνου και πρακτικζσ διδαςκαλίασ μπορεί να ςυναντιςει τθν 

αντίςταςθ από μερίδα εκπαιδευτικϊν. Οριςμζνα άτομα μπορεί να νιϊκουν 

δυςάρεςτα όταν μοιράηονται τισ αντιλιψεισ και τισ πεποικιςεισ τουσ με 

ςυναδζλφουσ και επόπτεσ διδαςκαλίασ 

 χολικοί παράγοντεσ: θ δομι του ωραρίου και των θμερϊν εργαςίασ των 

εκπαιδευτικϊν, επιτρζπει πολφ λίγο χρόνο για τθν ατομικι και τθ ςυλλογικι 

εργαςία με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Εςωτερικοί παράγοντεσ: Οι εκπαιδευτικοί ςυχνά κεωροφν πωσ οι 

προςπάκειεσ μεταρρφκμιςθσ είναι ςυχνά κατακερματιςμζνεσ και 

αςυντόνιςτεσ και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει ςυνικωσ εκελοντικι ςυμμετοχι 

ςε ςχετικά προγράμματα (Supovitz & Zief, 2000). 
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ε ζρευνά των Garet et al. (2001) ςχετικά με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατζλθξαν πωσ για να είναι 

επιτυχθμζνθ απαιτείται επιλεκτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων και χριςθ 

δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται μεταξφ τουσ (ολιςτικι προςζγγιςθ). Οι 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τισ υπάρχουςεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ των 

εκπαιδευτικϊν, που είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με άλλεσ μεταρρυκμιςτικζσ 

προςπάκειεσ και ςτοχεφουν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ επαγγελματικισ επικοινωνίασ 

μεταξφ των εκπαιδευτικϊν μποροφν να υποςτθρίξουν αποτελεςματικά τθ κετικι 

αλλαγι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ και να βελτιϊςουν τθ μάκθςθ των ςπουδαςτϊν. 

2.5 Κοινωνικι Ευκφνθ 
“Η κοινωνικι ευκφνθ αποτελεί μια προςωπικι επζνδυςθ ςτθν ευθμερία των άλλων 

και του πλανιτθ” (Berman,1990a). “Χαρακτθρίηεται ωσ μια υποχρζωςθ του ατόμου 

προσ το κοινωνικό ςφνολο” (Peterson & Seligman, 2004). Θ ευκφνθ αυτι μπορεί να 

είναι πακθτικι, αποφεφγοντασ τθν εμπλοκι ςε κοινωνικά επιηιμιεσ πράξεισ ι πιο 

ενεργι, με τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που προωκοφν άμεςα κοινωνικοφσ 

ςτόχουσ. 

Θ κοινωνικι ευκφνθ περιλαμβάνει τθ ςυνειςφορά των πολιτϊν ςτθν κοινότθτα που 

ηουν, όςον αφορά ςτθν επίλυςθ πικανϊν προβλθμάτων με ειρθνικά πάντα μζςα, 

ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα όλων των πολιτϊν και δράςεισ για τθν υπεράςπιςθ 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθ δυνατότθτα άςκθςθσ των δθμοκρατικϊν τουσ 

δικαιωμάτων για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του κόςμου. 

Κάποιοσ που είναι κοινωνικά υπεφκυνοσ, αναγνωρίηει ότι θ ςυμπεριφορά του 

επθρεάηει τουσ άλλουσ και νιϊκει υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ του απζναντι ςτθ 

κοινωνία. Ζνα κοινωνικά υπεφκυνο άτομο προςπακεί να ζχει κετικι επίδραςθ 

ςτουσ άλλουσ. Σο εν λόγω άτομο ζχει τθ πρόκεςθ και λαμβάνει μζτρα για να 

εξαςφαλίςει ότι κάκε ςυμπεριφορά του ι κα ζχει μια κετικι ςυμβολι ςτθ κοινωνία 

ι τουλάχιςτον πωσ κα είναι ουδζτερθ και δεν κα επιφζρει κακό – δυςτυχία ςε 

άλλουσ ανκρϊπουσ. 
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Θ ατομικι κοινωνικι ευκφνθ περιλαμβάνει τθ δζςμευςθ του κάκε προςϊπου προσ 

τθν κοινότθτα όπου ηει, θ οποία μπορεί να εκφραςτεί ωσ ζνα ενδιαφζρον προσ ό, τι 

ςυμβαίνει ςτθν κοινότθτα, κακϊσ και με τθν ενεργό ςυμμετοχι του ατόμου ςτθν 

επίλυςθ οριςμζνων από τα τοπικά προβλιματα ι ευρφτερα προβλιματα του 

πλανιτθ. Κάκε κοινότθτα ζχει τθ δικι τθσ ηωι, που υποβάλλεται ςε μια διαδικαςία 

εξζλιξθσ ςυνεχϊσ. Ο κακζνασ μπορεί να λάβει μζροσ ςε αυτι τθν ανάπτυξθ με 

διάφορουσ τρόπουσ, για παράδειγμα, λαμβάνοντασ μζροσ ςτον κακαριςμό του 

δρόμου ςτθν κοινότθτα που ηει, ςυμμετζχοντασ ςτθν οργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ 

που ςυνδζεται με τθν ιςτορία τθσ πόλθσ ι του χωριοφ ι ςυμμετζχοντασ ςτθν 

παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε παιδιά χωρίσ γονείσ ι ςε θλικιωμζνουσ.  

Θ ατομικι κοινωνικι ευκφνθ μπορεί επίςθσ να εκφραςτεί με δωρεζσ για ςθμαντικά 

για τθν κοινωνία γεγονότα. Τπάρχουν πολλοί τρόποι παροχισ βοικειασ όπωσ θ 

αιμοδοςία, θ δωρεά αγακϊν ι θ δωρεά χρθμάτων μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

ςε οργανιςμοφσ που αναλαμβάνουν κοινωνικζσ δράςεισ, όπωσ είναι ο οργανιςμόσ 

“Γιατροί Χωρίσ φνορα” (Churchill, 2012). 

Θ κοινωνικι ευκφνθ είναι πάντα εκελοντικι. Αποτελεί ζνα βιμα παραπζρα από το 

να είναι κάποιοσ ςυνεπισ ςε ότι προτάςςει ο νόμοσ (νομικι ευκφνθ). Περιλαμβάνει 

τθν ιδζα πωσ είναι καλφτερα να προνοοφμε αντί να αντιδροφμε ςε ζνα πρόβλθμα. 

Κοινωνικι ευκφνθ ςθμαίνει εξάλειψθ τθσ διαφκοράσ, τθσ ανευκυνότθτασ ι τθσ 

αντιδεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ που κα μποροφςε να φζρει “βλάβθ” ςτθν 

κοινότθτα, ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ κοινότθτασ ι ςτο περιβάλλον, πριν από τθν 

εκτζλεςθ μιασ πράξθσ. Κατά ςυνζπεια, θ κοινωνικι ευκφνθ καλφπτει μια ςειρά από 

τομείσ που περιλαμβάνουν: τθν ανκρϊπινθ ευκφνθ, τθν περιβαλλοντικι ευκφνθ 

κ.λπ. (Akhter & Hossain, 2013). 

Θ κοινωνικι ευκφνθ μπορεί να είναι “αρνθτικι”, υπό τθν ζννοια ότι αποτελεί 

ευκφνθ να απζχει το άτομο από οριςμζνεσ ενζργειεσ (ςτάςθ αντίςταςθσ) ι μπορεί 

να είναι “κετικι”, που ςθμαίνει ότι υπάρχει μια ευκφνθ προσ δράςθ (ενεργθτικι 

ςτάςθ). Όντασ κοινωνικά υπεφκυνο κάποιο άτομο δεν περιορίηεται ςτθ ςυμμετοχι 

του ςε κοινωνικά υπεφκυνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ανακφκλωςθ, ο εκελοντιςμόσ 

και θ κακοδιγθςθ, αλλά θ κοινωνικι ευκφνθ ςτθν πραγματικότθτα αποτελεί τρόπο 

ηωισ (Churchill, 2012). 
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2.5.1 Κοινωνικι ευκφνθ και εκπαίδευςθ 

Όλοι ζχουν κάποια ιδζα για το τι αποτελεί τθ  λεγόμενθ “κοινωνικι ευκφνθ” (π.χ., 

να είναι κάποιοσ καλόσ πολίτθσ ι να ενεργεί υπζρ τθσ ευθμερίασ των άλλων, κλπ), 

και μποροφν όλοι να εντοπίςουν παραδείγματα “κοινωνικισ ευκφνθσ” και 

“κοινωνικισ ανευκυνότθτασ" από τθν κακθμερινότθτα. Ωςτόςο, θ ςχζςθ μεταξφ 

“κοινωνικισ ευκφνθσ” και εκπαίδευςθσ (και ωσ εκ τοφτου οι δυνατότθτεσ που 

μπορεί να προςφζρει) δεν είναι απόλυτα ςαφισ (Forbes, 2005). 

Κζματα όπωσ θ παγκόςμια δικαιοςφνθ, το περιβάλλον, οι δυςκολίεσ επιβίωςθσ για 

πολλοφσ ανκρϊπουσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι ωσ επί το πλείςτον κζματα 

που δεν αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτα δθμοτικά 

ςχολεία και επίςθσ δεν αποτελοφν βαςικά αντικείμενα εκπαίδευςθσ ςτα ιδρφματα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ των περιςςοτζρων κρατϊν (Andrzejewski & Alessio, 

1999). 

Παρόλο αυτά, θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ είναι ζνα κζμα με μεγάλο 

ενδιαφζρον για τουσ γονείσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, και τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ 

(Krumboltz, Ford, Nichols, & Wentzel, 1987). 

Θ εκπαίδευςθ δεν κα πρζπει να ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν προετοιμαςία των 

μακθτϊν για τθν άςκθςθ ενόσ επαγγζλματοσ. Κα πρζπει παράλλθλα να τουσ 

προετοιμάηει και για τθ μελλοντικι τουσ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία και κα πρζπει να 

ςυμβάλλει ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και τθν καλλιζργεια κοινωνικισ 

ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ (Rychen & Salganik, 2003). Θ κοινωνικι ευκφνθ με αυτι τθν 

ζννοια αποτελεί ζναν εκπαιδευτικό ςτόχο για όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από 

τον τφπο τθσ εκπαίδευςθσ και το κοινωνικό-πολιτιςτικό υπόβακρο των μακθτϊν 

(Ten Dam & Volman, 2007). 

Θ ευκφνθ ζχει δυο όψεισ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, όταν υπάρχει, ενιςχφει τισ 

πικανότθτεσ επιτυχίασ τθσ εκπαίδευςθσ και αποτελεί παράλλθλα μια δεξιότθτα που 

κα πρζπει να αποκτιςουν οι νζοι μζςα από τθν φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο (Lickona, 

1991). 

Θ κοινωνικι ευκφνθ ωσ μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι μια διαδικαςία με τθν οποία 

όλθ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα προςπακεί να μεταδϊςει ςτισ επόμενεσ γενιζσ τισ 
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απαραίτθτεσ νοοτροπίεσ, δράςεισ και πολιτιςμικζσ νόρμεσ για τθν προάςπιςθ τθσ 

ευθμερίασ όλων. Ο ρόλοσ ενόσ εκπαιδευτικοφ που διακζτει κοινωνικι ευκφνθ είναι 

να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ να είναι καλοί πολίτεσ, παρουςιάηοντάσ τουσ 

τρόπουσ – παραδείγματα που κα τουσ βοθκιςουν να κατανοιςουν ποιεσ είναι οι 

επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ ενόσ καλοφ πολίτθ, ενϊ μακαίνουν να είναι οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, καλοί πολίτεσ (Sihem, 2013). 

2.5.2 Όρια κοινωνικισ ευκφνθσ 

φμφωνα με τον Starrett (1996) θ κοινωνικι ευκφνθ που παρουςιάηει ζνασ 

άνκρωποσ μπορεί να περιορίηεται εντόσ των ορίων τθσ κοινότθτασ που ηει και 

εργάηεται ι να επεκτείνεται ςε όλο τον κόςμο και όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που ηουν 

ςτθ Γθ: 

 Παγκόςμια ευκφνθ: αντανακλά κζματα όπωσ θ θκικι, οι θκικζσ 

υποχρεϊςεισ ενόσ ατόμου, θ ιςότθτα, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, θ ειρινθ, θ 

οικολογία και ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 

ανκρϊπων ςτθν υφιλιο 

 Ευκφνθ προσ τθν κοινότθτα: παρεμφερζσ περιεχόμενο με τθν προθγοφμενθ 

μορφι κοινωνικισ ευκφνθσ, αλλά χωρίσ τθν ζμφαςθ ςε παγκόςμια κλίμακα. 

Δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθν ατομικι ευκφνθ και ςε εκνικά κζματα. 

Τπάρχει μια κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των δυο μορφϊν κοινωνικισ ευκφνθσ. Θ 

παγκόςμια κοινωνικι ευκφνθ, ςυνικωσ προαπαιτεί τθν κοινωνικι ευκφνθ για τθν 

κοινότθτα που ηει ζνασ άνκρωποσ. 

2.5.3 Διαςτάςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ 

Όπωσ προτείνουν ςε ζρευνά τουσ οι Augustiniene & Κovalchuk (2011), πζντε (5) 

είναι τα βαςικά ςυςτατικά τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που μπορεί να παρουςιάηει ζνα 

άτομο. Ο βακμόσ ανάπτυξθσ των παρακάτω διαςτάςεων κοινωνικισ ευκφνθσ 

κακορίηουν τθ ςυνολικι κοινωνικι ευκφνθ που παρουςιάηει ζνα άτομο: 

Πολιτικι ςυνείδθςθ: Ευκφνθ και κακικον για τθν κοινωνία. Οι δράςεισ ενόσ ατόμου 

που προάγουν τθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ. Αποτελεί τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ 

τθσ ςυμμετοχισ ενόσ ατόμου ςε ςθμαντικά γεγονότα τθσ χϊρασ (πχ εκλογζσ, 

παρελάςεισ, ςυναντιςεισ κλπ). 



 
 

82 

Νομικι ευκφνθ: Σιρθςθ των νόμων του κράτουσ και των κοινωνικϊν κανόνων. 

Αποφυγι δράςεων κάκε μορφισ που παραβαίνουν το νόμο. 

υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν: Κατανόθςθ από ζνα άτομο των πικανϊν αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων των πράξεϊν του ςε ανκρϊπουσ τθσ ίδιασ κοινωνίασ. Τιοκζτθςθ 

υπεφκυνθσ ςτάςθσ  ηωισ εκ μζρουσ του ατόμου και αξιολόγθςθ όλων των πράξεϊν 

του πριν τθν εκτζλεςι τουσ. 

Θκικισ ςυνείδθςθσ: Θκικι ωριμότθτα του ατόμου. Κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ ηωισ 

κάκε ανκρϊπου. Σθν ανάγκθ για δικαιοςφνθ ςε όλο τον κόςμο και ςεβαςμό των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του πλανιτθ. 

Αλτρουιςμόσ: Απόδοςθ προτεραιότθτασ ςτα ςυμφζροντα των άλλων ανκρϊπων και 

όχι ςτα ςυμφζροντα του ίδιου του προςϊπου. Ανιδιοτελισ βοικεια ςε άλλουσ 

ανκρϊπουσ. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ. Λκανότθτα να 

κυςιάςει το δικό του οφζλουσ για χάρθ του κοινοφ οφζλουσ. 

2.5.4 Μζτρθςθ κοινωνικισ ευκφνθσ 

Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα με τθ μζτρθςθ – αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ατόμων είναι θ ευαιςκθςία ςε κοινωνικά επικυμθτζσ απαντιςεισ, δθλαδι, ζνα 

πρόςωπο τείνει να παρουςιάςει τον εαυτό του με μια κετικι οπτικι γωνία, δίνοντασ 

του εξιδανικευμζνο αίςκθμα ευκφνθσ, και όχι το πραγματικό επίπεδο κοινωνικισ 

ευκφνθσ που παρουςιάηει. (Berkowitz, 1965). 

Επίςθσ, το πεδίο εφαρμογισ μιασ κλίμακασ μζτρθςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ 

ατόμου περιορίηεται από το πλαίςιο ςτο οποίο μια κλίμακα ζχει αναπτυχκεί για τθ 

μζτρθςθ. Σα διάφορα ερωτθματολόγια μζτρθςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που ζχουν 

αναπτυχκεί από διάφορουσ ερευνθτζσ, περιορίηονται ςτο αντικείμενο (πχ 

ανακφκλωςθ, ςεβαςμό ατομικϊν δικαιωμάτων κτλ) κοινωνικισ ευκφνθσ που ζχει 

αξιολογθκεί ςτθν αντίςτοιχθ ζρευνα. 

Οι πρϊτεσ κλίμακεσ αξιολόγθςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που ςχεδιάςτθκαν, 

αποτιμοφςαν τθν κοινωνικι ευκφνθ ωσ κακικον απζναντι ςε φίλουσ ι το κράτοσ 

(Gough et al., 1952; Berkowitz & Lutterman, 1968), ενϊ αργότερα οι ςχετικζσ 

κλίμακεσ ζχουν επικεντρωκεί ςτθν καταςκευι μοντζλου μζτρθςθσ κοινωνικισ 
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ευκφνθσ για τουσ πολίτεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ (Ehrlich, 2000; Flanagan et al., 

1998). 

Αναγνωρίηοντασ πωσ τα παραδοςιακά όρια τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ ςε μια 

κοινότθτα ι ζνα κράτοσ είναι υπό αμφιςβιτθςθ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ μιασ 

παγκόςμιασ κοινωνικισ ευκφνθσ και ενδιαφζροντοσ για τουσ ςυνανκρϊπουσ ςε 

όλον τον κόςμο, ο Starret (1996) ανζπτυξε και επικφρωςε μια κλίμακα ςχετικά με 

τθν παγκόςμια κοινωνικι ευκφνθ ενόσ ατόμου. Όριςε τθν παγκόςμια κοινωνικι 

ευκφνθ ωσ κοινωνικι ςτάςθ και ωσ πρότυπο ςυμπεριφοράσ που προχποκζτει τθν 

καλι ςυμπεριφορά του πολίτθ εντόσ και εκτόσ των ορίων τθσ κοινότθτασ που ηει 

(Michael, 2011). 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διαςτάςεισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ, όπωσ ορίςτθκαν από τουσ Augustiniene & Κovalchuk (2011), οι 

ίδιοι προτείνουν τθ χριςθ ερωτθματολογίου που ςχεδίαςαν οι ίδιοι για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που παρουςιάηει ζνασ άνκρωποσ. Οι ερωτιςεισ 

που περιλαμβάνει το ςχετικό ερωτθματολόγιο παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα 1. 
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3 Κεφάλαιο 3: Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 

3.1 Μεκοδολογία ζρευνασ 

3.1.1 τόχοσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ 

Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ειςαγωγι τθσ ζρευνασ, βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ 

ερευνθτικισ προςζγγιςθσ είναι θ εξζταςθ  πικανϊν επιπρόςκετων εφαρμογϊν που 

μποροφν να ζχουν τα εικονικά περιβάλλοντα ςτθν εκπαίδευςθ και ειδικότερα ςτθ 

χριςθ τουσ για τθν υποςτιριξθ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.   

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ δεν είναι άμεςα να αξιολογθκεί το επίπεδο παροχισ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, αλλά θ καλλιζργεια κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων με χριςθ τριςδιάςτατων εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. Αυτό που 

ενδιαφζρει, είναι παράλλθλα με τθν παροχι γνϊςεων – δεξιοτιτων ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, να εξεταςτεί θ πικανι καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα εξετάηεται θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων, από τθ ανάπτυξθ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ που ζχει ωσ κζμα το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα, κακϊσ επίςθσ 

και εκπαίδευςθσ των ςυμμετεχόντων ςτθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν, που 

αποτελοφν εκφράςεισ δράςθσ ατόμων με ιςχυρό αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτο 2ο κεφάλαιο μια εκπαιδευτικι παρζμβαςθ με αποδζκτεσ 

εκπαιδευτικοφσ μπορεί να ςτοχεφει παράλλθλα ι μεμονωμζνα  είτε ςτθν απόκτθςθ 

καινοφργιων γνϊςεων ι/και ςτάςεων εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν είτε εκ μζρουσ 

των μακθτϊν. Θ παροφςα εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν 

καλλιζργεια ςτάςεων (κοινωνικι ευκφνθ) εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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 Γνϊςεισ τάςεισ 

Εκπαιδευτικόσ  Χ 

Μακθτισ   

χιμα 4: τοχοκεςία παροφςασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ (Gwynne-Atwater, 2011) 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ επίτευξθσ του ςτόχου του εικονικοφ 

κόςμου που αναπτφχκθκε, αρχικά αξιολογείται το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ πριν 

τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ και ςτθ ςυνζχεια αξιολογείται εκ νζου το επίπεδο 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων μετά το πζρασ τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ. Πικανι αλλαγι ςτο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ μετά το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κα ςυνθγορεί υπζρ τθσ ςχετικισ δυνατότθτασ χριςθσ 

εικονικϊν περιβαλλόντων. 

3.1.2 Εννοιολογικοί οριςμοί 

3.1.2.1 Εικονικοί κόςμοι 

Οι εικονικοί κόςμοι αποτελοφν “πολφπλοκα θλεκτρονικά περιβάλλοντα που 

προςομοιϊνουν πολφπλοκουσ φυςικοφσ χϊρουσ, ςτουσ οποίουσ οι άνκρωποι 

αντιπροςωπεφονται από χαρακτιρεσ γραφικϊν κινουμζνων ςχεδίων και μποροφν να 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ με τθ χριςθ εικονικϊν αντικειμζνων” (Bainbridge, 

2007). Σα εικονικά περιβάλλοντα αποτελοφν τοποκεςίεσ που μποροφν να 

περιγραφοφν με λζξεισ ι να παρουςιαςτοφν από εικόνεσ οι οποίεσ δθμιουργοφν ζνα 

φανταςτικό – μθ πραγματικό περιβάλλον, ωςτόςο πρόκειται για ζνα ιδιαίτερα 

ιςχυρό περιβάλλον, καλλιεργϊντασ τθν αίςκθςθ πωσ ο χριςτθσ βρίςκεται 

πραγματικά εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

Σα ςχετικά θλεκτρονικά περιβάλλοντα αποτελοφν εικονικζσ αναπαραςτάςεισ χϊρων 

ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, οι οποίεσ επιτρζπουν ι υποχρεϊνουν το χριςτθ (ι 

τουσ χριςτεσ) να αποκτοφν μια αίςκθςθ φπαρξθσ ςτο περιβάλλον αναπαράςταςθσ 

ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, πζρα του χϊρου όπου πραγματικά βρίςκονται, και να 

αλλθλεπιδροφν με το ςχετικό εικονικό περιβάλλον ι με άλλουσ χριςτεσ με τθν 

υποςτιριξθ εργαλείων που παρζχονται από τουσ εικονικοφσ κόςμουσ (Schroeder, 

1996).  
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φμφωνα με τον Bell (2008) ζνασ εικονικόσ κόςμοσ αποτελεί ζνα περιβάλλον που 

λειτουργεί ςε ςφγχρονο χρόνο. Εντόσ του ςχετικοφ περιβάλλοντοσ δθμιουργοφνται 

δίκτυα ςυνεργαςίασ μεταξφ των χρθςτϊν του περιβάλλοντοσ και θ λειτουργία των 

εικονικϊν κόςμων διευκολφνεται – υποςτθρίηεται από δικτυωμζνουσ υπολογιςτζσ. 

Ζνασ εικονικόσ κόςμοσ δεν παφει να υφίςταται όταν κάποιοσ χριςτθσ αποςυνδεκεί 

από εκείνον και τερματίςει τον υπολογιςτι του, αλλά ςυνεχίηει να υπάρχει και να 

εξελίςςεται από άλλουσ χριςτεσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, ζνα θλεκτρονικό παιχνίδι με πλοφςιεσ γραφικζσ 

προςομοιϊςεισ περιβάλλοντοσ δεν αποτελεί κάποιον εικονικό κόςμο. ε ζνα 

θλεκτρονικό παιχνίδι, μπορεί να υπάρχει ςφγχρονθ δράςθ (πολλοί χριςτεσ 

ςυνδεδεμζνοι ςυγχρόνωσ ςτο ςχετικό περιβάλλον), αλλά μόλισ κλείςει ο χριςτθσ 

τον υπολογιςτι του, το θλεκτρονικό περιβάλλον του παιχνιδιοφ δεν ςυνεχίηει να 

εξελίςςεται κατά τθ διάρκεια απουςίασ ςφνδεςθσ του χριςτθ. Ομοίωσ τα κοινωνικά 

δίκτυα, όπωσ είναι το Facebook, δεν μποροφν να κεωρθκοφν εικονικοί κόςμοι, διότι 

δεν περιλαμβάνουν τθν αίςκθςθ του χϊρου, παρότι μποροφν να εξελίςςονται όταν 

ο χριςτθσ απουςιάηει. Επιπροςκζτωσ, ςτα κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχει εικονικι 

γραφικι αναπαράςταςθ του χριςτθ, παρά μονάχα το ενεργό δθμόςιο προφίλ 

χριςτθ (Bell, 2008). 

3.1.2.2 Κοινωνικι ευκφνθ 

φμφωνα με τον Fromm (2004), θ ζννοια τθσ ευκφνθσ δεν ςυνάγει κατά ανάγκθ με 

τθν ζννοια του κακικοντοσ. Αντικζτωσ αποτελεί μια μορφι εςωτερικοφ αιςκιματοσ 

ανάγκθσ του ατόμου. ε αντιςτοιχία θ κοινωνικι ευκφνθ αποτελεί εςωτερικό 

αίςκθμα ανάγκθσ ςεβαςμοφ προσ τουσ ανκρϊπουσ, τθν κοινωνία γενικότερα και το 

περιβάλλον. 

φμφωνα με Berkowitz & Daniels (1963), θ κοινωνικι ευκφνθ αποτελεί αίςκθμα 

λογοδοςίασ όταν ζνα άτομο υλοποιεί ι ζχει ιδθ πραγματοποιιςει κάποια ενζργεια 

- δράςθ. 

Ο Berman (1990) ορίηει τθν κοινωνικι ευκφνθ ωσ “μια προςωπικι επζνδυςθ ςτθν 

ευθμερία των άλλων και του πλανιτθ”. Επίςθσ, οι Ford et al (1989) κεωροφν τθν 

κοινωνικι ευκφνθ ωσ μια μορφι ευκφνθσ που εμπεριζχει “ςεβαςμό των 
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δικαιωμάτων των άλλων, αποφεφγοντασ κάκε μορφισ βίαιθ ι καταςτροφικι 

ςυμπεριφορά ζναντι των άλλων”. Ομοίωσ, ο Starrett (1996) κεωρεί τθν  κοινωνικι 

ευκφνθ ωσ "μια μορφι κοινωνικισ ςτάςθσ και ζνα πρότυπο ςυμπεριφοράσ που 

ςυνεπάγεται καλι ιδιότθτα του πολίτθ ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ ι τθσ 

κοινωνίασ". 

Θ ζννοια τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων, τισ εξισ διαςτάςεισ: 

(i) τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυνείδθςθ, (ii) μια αίςκθςθ ςφνδεςθσ με τα υπόλοιπα 

μζλθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, (iii) τθν ανάλθψθ ενεργοφσ δράςθσ για θκικά 

προβλιματα τθσ κοινωνίασ, (iv) τθ κετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά, (v) τθν 

ακεραιότθτα τθσ ςχετικισ δράςθσ και (v) τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα προβλιματα 

που απαςχολοφν μια κοινωνία. Σα παραπάνω ςτοιχεία περιλαμβάνουν γνωςτικά 

και ςυμπεριφοριςτικά ςυςτατικά τα οποία και ςυνικωσ αναπτφςςονται μζςα από 

διαδραςτικζσ κοινωνικζσ διεργαςίεσ (Berman 1997).  

3.1.3 Αξιολόγθςθ - αποτίμθςθ εννοιολογικϊν  οριςμϊν 

3.1.3.1 Αξιολόγθςθ - αποτίμθςθ εικονικοφ κόςμου 

Ωσ επιμζρουσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ ςφμφωνου με τα διαπιςτευμζνα από τθ διεκνι βιβλιογραφία 

απαραίτθτα χαρακτθριςτικά αποτελεςματικισ ςχεδίαςθσ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ. Οι διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ  που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

εξζταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςχεδίαςθσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ που 

αναπτφχκθκε είναι οι εξισ: 

1. Αίςκθμα Παρουςίασ (Bowman et al., 2002) 

2. Ευκολία χριςθσ (Boulos et al., 2007)   

3. Δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ (Joseph, 2007) 

4. Ευκαιρίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (Joseph, 2007) 

5. Δυνατότθτεσ εξερεφνθςθσ (Wang & Braman, 2009) 

6. Βακμόσ ικανοποίθςθσ (Wang & Braman, 2009) 
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Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςχεδίαςθσ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

ςε διάφορεσ ςχετικζσ ζρευνεσ βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςτθ χριςθ ςχετικϊν 

ερωτθματολογίων.  Ενδεικτικά ςχετικά ερωτθματολόγια που ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

ςε ανάλογεσ ζρευνεσ είναι το ερωτθματολόγιο που ζχει αναπτυχκεί από τουσ  De et 

al. (2009), το οποίο αξιολογεί ζνα εικονικό περιβάλλον όςον αφορά ςτισ εξισ 

διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ: 

 Αίςκθςθ παρουςίασ εντόσ του εικονικοφ κόςμου 

 Κοινωνικότθτα 

 Επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν 

 Δυνατότθτα εφκολθσ διάκριςθσ του ςκοποφ που υπθρετεί ζνασ εικονικόσ 

κόςμοσ 

 Ευκολία χριςθσ περιβάλλοντοσ 

Επίςθσ, ςε ανάλογθ ζρευνα των Cobb et al. (2009), το ςχετικό ερωτθματολόγιο που 

χρθςιμοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ αντίςτοιχθσ ζρευνασ αφοροφςε τθν αξιολόγθςθ 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ όςον αφορά ςτισ εξισ διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ: 

 Ευκολία χριςθσ 

 Ευχαρίςτθςθ χριςθσ του ςχετικοφ περιβάλλοντοσ 

Ανάλογα, ςε ςχετικι ζρευνα των Jensen et al. (2012), το ςχετικό ερωτθματολόγιο 

που χρθςιμοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ αντίςτοιχθσ ζρευνασ αφοροφςε ςτθν 

αξιολόγθςθ εικονικοφ περιβάλλοντοσ όςον αφορά ςτισ εξισ διαςτάςεισ 

αξιολόγθςθσ: 

 Ευκολία χριςθσ 

 Πιςτότθτα προςομοίωςθσ 

 Κακοδιγθςθ δράςεων χριςθ 

 Αίςκθςθ παρουςίασ 

 Ευκολία εκμάκθςθσ λειτουργίασ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 
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ε ανάλογθ ζρευνα των Witmer & Singer (1998), το ςχετικό ερωτθματολόγιο που 

χρθςιμοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ αντίςτοιχθσ ζρευνασ αφοροφςε ςτθν αξιολόγθςθ 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ όςον αφορά ςτισ εξισ διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ:  

 Επίπεδο βφκιςθσ 

 Αίςκθςθ παρουςίασ 

 Εμπλοκι χριςτθ ςτισ δραςτθριότθτεσ εντόσ του εικονικοφ κόςμου 

Επίςθσ, ςε ανάλογθ ζρευνα των Kreijns et al. (2007), χρθςιμοποιικθκε 

ερωτθματολόγιο για τθν αποκλειςτικι αξιολόγθςθ των ευκαιριϊν κοινωνικοποίθςθσ 

που παρζχει ζνα εικονικό περιβάλλον. 

Ζνα άλλο παράδειγμα χριςθσ ερωτθματολογίου για τθν αξιολόγθςθ ενόσ εικονικοφ 

κόςμου αποτελεί θ ζρευνα των Animesh et al., (2012), για τθν αξιολόγθςθ των εξισ 

διαςτάςεων ςχεδίαςθσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ: 

 Ευκαιρίεσ αλλθλεπίδραςθσ 

 Ευκαιρίεσ κοινωνικοποίθςθσ 

 Αίςκθςθ παρουςίασ 

 τακερότθτα ςχεδίαςθσ 

 Ευκολία πλοιγθςθσ 

 Επίπεδο βφκιςθσ 

Σζλοσ, ςε ανάλογθ ζρευνα των Caballé & Clarisó (2016), ςυνδυάηοντασ ερωτιςεισ 

από τα ςχετικά ερωτθματολόγια που αναπτφχκθκαν από τουσ Witmer & Singer 

(1998), Kreijns et el. (2007) και De et al. (2009) χρθςιμοποιικθκε ζνα νζο ςχετικό 

ερωτθματολόγιο για τθν αξιολόγθςθ εικονικοφ περιβάλλοντοσ όςον αφορά ςτισ 

εξισ διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ:  

 Αίςκθςθ παρουςίασ 

 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ 

 Επίγνωςθ ςκοποφ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 
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υνδυάηοντασ παραμζτρουσ εκτίμθςθσ των διαςτάςεων αξιολόγθςθσ των εικονικϊν 

κόςμων από τα ςχετικά ερωτθματολόγια που αναφζρκθκαν παραπάνω, προζκυψε 

το ςχετικό ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του εικονικοφ κόςμου που 

χρθςιμοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ. Για τον ζλεγχο τθσ 

αξιοπιςτίασ του ςχετικοφ ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ εργαςίασ θ ςχετικι τιμι  Cronbach α υπολογίςτθκε ςε 0,942. το 

Παράρτθμα 3 παρουςιάηεται θ ςχετικι αναφορά ελζγχου με χριςθ του λογιςμικοφ 

IBM SPSS. 

το παρακάτω ςχιμα απεικονίηονται οι διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ και οι επιμζρουσ 

μετρικζσ (metrics) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποτίμθςθ ςχεδίαςθσ των 

ςχετικϊν διαςτάςεων αξιολόγθςθσ: 
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χιμα 5: Διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

Μόνο εάν το εικονικό περιβάλλον που κα αναπτυχκεί ικανοποιεί τισ παραπάνω 

αρχζσ ςχεδίαςθσ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ, κα δφναται να χρθςιμοποιθκοφν τα 

αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ για τθ διατφπωςθ γενικότερων 

ςυμπεραςμάτων, ςχετικά με τθν ικανότθτα ι μθ χριςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων 

για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

3.1.3.2 Αξιολόγθςθ - αποτίμθςθ κοινωνικισ ευκφνθσ 

Θ αξιολόγθςθ – μζτρθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ ςε διάφορεσ ςχετικζσ ζρευνεσ 

βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςτθ χριςθ ςχετικϊν ερωτθματολογίων.  Παρακάτω 

ακολουκεί μια ςφντομθ αναφορά οριςμζνων από τα βαςικότερα ςχετικά 
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ερωτθματολόγια που ζχουν αναπτυχκεί ςτο παρελκόν και ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

από άλλουσ ερευνθτζσ ςτα πλαίςια ςχετικϊν ερευνϊν. 

Οι Gough et al (1952) δθμιοφργθςαν το ερωτθματολόγιο Κλίμακασ Κοινωνικισ 

Ευκφνθσ (Social Responsibility Scale - SRC), το οποίο και εςτιάηει ςε παραδοςιακζσ 

μορφζσ κοινωνικισ ευκφνθσ και γενικότερα ςτον προςανατολιςμό ενόσ ατόμου να 

παρζχει βοικεια ςτουσ ςυνανκρϊπουσ του, χωρίσ να αποςκοπεί ςε κάποιο 

προςωπικό κζρδοσ από αυτό. Σο SRS ερωτθματολόγιο αποτελείται από οκτϊ 

ερωτιςεισ τφπου Likert με κλίμακα απαντιςεων από ζνα (1) ζωσ πζντε (5). Θ 

ςυνολικι βακμολογία κοινωνικισ ευκφνθσ με χριςθ του ςχετικοφ ερωτθματολογίου 

κυμαίνεται μεταξφ 8 και 40. Όςο μεγαλφτερθ θ τελικι βακμολογία ςτο ςχετικό 

ερωτθματολόγιο, τόςο μεγαλφτερο το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ ατόμου. Οι 

Gough et al (1952), χρθςιμοποίθςαν το ςχετικό ερωτθματολόγιο για τθν αξιολόγθςθ 

του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ μακθτϊν και φοιτθτϊν. 

τθ ςυνζχεια οι Berkowitz & Lutterman (1968) ςχεδίαςαν ζνα παρεμφερζσ 

ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, με ερωτιςεισ τθσ μορφισ 

Likert, προςκζτοντασ για πρϊτθ φορά τθ διάςταςθ αλτρουιςμοφ ςτθν κοινωνικι 

ευκφνθ των ατόμων. Οι Berkowitz & Lutterman (1968) χρθςιμοποίθςαν το ςχετικό 

ερωτθματολόγιο για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ ενθλίκων. 

Οι ερωτιςεισ του ςχετικοφ ερωτθματολογίου ςχετίηονται με τθν ανιδιοτελι παροχι 

βοικειασ ςε ςυνανκρϊπουσ και τθ ςυμμετοχι των ενθλίκων ςε ευρεία πολιτικά και 

κοινωνικά ηθτιματα (τθν ανεργία και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ). Ζνα άτομο με 

υψθλό βακμό ςτο ςχετικό ερωτθματολόγιο ενδιαφζρεται για τα πολιτικά γίγνεςκαι 

και παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ςυνάνκρωπο – μζςω τθσ παροχισ ςχετικισ 

βοικειασ ςε κάκε ςχετικι ευκαιρία που του δίνεται. 

Κατόπιν, ο Starret (1996) δθμιοφργθςε το ερωτθματολόγιο παγκόςμιασ κοινωνικισ 

ευκφνθσ (Global Social Responsibility Inventory – GSRI), που απευκφνεται ςε 

ενιλικεσ και αποτελείται από 45 ερωτιςεισ τφπου Likert. κοπόσ του 

ερωτθματολογίου είναι θ αξιολόγθςθ τθσ παγκόςμιασ κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ 

ανκρϊπου. Θ παγκόςμια κοινωνικι ευκφνθ εξετάηει ςτάςεισ και αξίεσ που 

ςχετίηονται με κζματα θκικισ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, ιςότθτασ, τθν ειρινθ και τθν 

οικολογία. Παράλλθλα το ίδιο ερωτθματολόγιο αξιολογεί τθν ανκρϊπινθ ευκφνθ 
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(Responsibility for People Scale – RPC) , που ζχει παρόμοια ζννοια με τθν παγκόςμια 

κοινωνικι ευκφνθ, αλλά αντί τθσ παγκόςμιασ ζμφαςθσ, επικεντρϊνεται ςτθν 

ατομικι ευκφνθ και εκνικά κζματα. Σζλοσ, το ίδιο ερωτθματολόγιο αξιολογεί τθ 

ςυντθρθτικι μορφι κοινωνικισ ευκφνθσ που εςτιάηει ςε ςτάςεισ και αξίεσ που 

ςχετίηονται με κζματα όπωσ ο εκνικιςμόσ, ο νόμοσ και θ τάξθ. 

Επίςθσ, οι Pancer et al. (2007), ςχεδίαςαν ςχετικό ερωτθματολόγιο για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των νζων (Youth inventory of development), με 

29 ερωτιςεισ τθσ μορφισ Likert. Σο ςχετικό ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν ανάγκθ περί ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ των πράξεων κάκε 

ανκρϊπου απζναντι ςτουσ ςυνανκρϊπουσ, κακϊσ επίςθσ και τθν εμπλοκι του ςε 

δράςεισ παροχισ κοινωνικισ βοικειασ, αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν προβλθμάτων 

και ςχετικϊν πολιτικϊν δράςεων.  

Σζλοσ, υπάρχει ςτθ βιβλιογραφία αναφορά ςε επιπρόςκετα ερωτθματολόγια 

αξιολόγθςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ όπωσ των Flanagan et al. (2008) που 

εμπεριζχει επιπρόςκετεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τον εκελοντιςμό και τα 

περιβαλλοντικά κζματα, τα οποία με μικρι διαφοροποίθςθ ςτισ ερωτιςεισ, 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ςυμμετεχόντων ςτισ αντίςτοιχεσ ζρευνεσ. 

Ζνα πρόςφατο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων, 

αποτελεί το ερωτθματολόγιο που δθμιοφργθςαν οι Augustiniene & Κovalchuk 

(2011), το οποίο και κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν παροφςα ζρευνα για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ που ςχεδιάςτθκε. Επιπροςκζτωσ, το 

ςχετικό ερωτθματολόγιο ζχει χρθςιμοποιθκεί από τουσ ίδιουσ για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ φοιτθτϊν παιδαγωγικϊν ςχολϊν, που ταιριάηει και με το 

δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ. Για τον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ του ςχετικοφ 

ερωτθματολογίου θ ςχετικι τιμι  Cronbach α υπολογίςτθκε ςε 0,92. 
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3.1.4 Ερευνθτικά ερωτιματα και υποκζςεισ 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ παροφςασ ζρευνασ, κακϊσ 

επίςθσ και οι ςχετικζσ ερευνθτικζσ υποκζςεισ που πθγάηουν από το ερευνθτικό 

ερϊτθμα τθσ ζρευνασ. 

3.1.4.1 Ερευνθτικό ερϊτθμα 

Σο ερευνθτικό ερϊτθμα ςτο οποίο επιχειρεί να απαντιςει θ παροφςα εργαςία είναι 

το εξισ: 

Ερευνθτικό ερϊτθμα: Μπορεί ζνασ εικονικόσ κόςμοσ, να ζχει επίδραςθ ςτθν 

κοινωνικι ανάπτυξθ των ατόμων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςχετικζσ 

εικονικζσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να επιφζρει αλλαγι ςτο επίπεδο κοινωνικισ 

ευκφνθσ που παρουςιάηουν ςτθ κακθμερινι τουσ ηωι; 

Πιο ςυγκεκριμζνα, εξετάηεται θ πικανι επίδραςθ που μπορεί να ζχει θ ςχεδίαςθ 

ενόσ εικονικοφ κόςμου που ικανοποιεί κοινζσ πρακτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων, ςτο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ςυμμετεχόντων. Θ κοινωνικι ευκφνθ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω ςτο κείμενο τθσ 

παροφςασ εργαςίασ, μπορεί να διακρικεί ςε πζντε (5) διαςτάςεισ - μορφζσ: (i) 

πολιτικι ςυνείδθςθ, (ii) ςυνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν, (iii) αλτρουιςμόσ, (iv) νομικι 

ευκφνθσ και (v) θκικι ςυνείδθςθ. Θ παροφςα προςζγγιςθ εξετάηει τθν πικανι 

διαφοροποίθςθ ςτο επίπεδο των μορφϊν κοινωνικισ ευκφνθσ: ςυνειδθτοποίθςθ 

ενεργειϊν, αλτρουιςμόσ και θκικι ςυνείδθςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ υλοποίθςθσ – 

εφαρμογισ ςχετικισ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Για τον ςκοπό αυτό ςχεδιάςτθκε ζνα περιβάλλον δράςθσ ςτθν πλατφόρμα ενόσ 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, του Second Life με κζμα το ζργο των Γιατρϊν 

χωρίσ φνορα. Θ δόμθςθ του περιβάλλοντοσ και των δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει 

το εικονικό περιβάλλον, που είναι βαςιςμζνο ςτθ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ 

και περιλαμβάνει ςτοιχεία - χαρακτθριςτικά που κεωροφνται πωσ μποροφν να 

ενιςχφςουν το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων. 
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3.1.4.2 Ερευνθτικζσ υποκζςεισ 

Πριν τθν αξιολόγθςθ των ερευνθτικϊν υποκζςεων, όπωσ αναφζρκθκε και 

παραπάνω κα πρζπει να υπάρχει κετικι αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν ορκότθτα 

ανάπτυξθσ του ςχετικοφ εικονικοφ περιβάλλοντοσ και πωσ θ υλοποίθςι του 

ικανοποιεί βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων για εκπαιδευτικοφσ 

ςκοποφσ με κοινό (δείγμα ζρευνασ) ανάλογο τθσ παροφςασ εργαςίασ. Μόνο τότε κα 

δφναται να χρθςιμοποιθκεί ο εικονικόσ κόςμοσ που αναπτφχκθκε για τθν απάντθςθ 

του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται οι μθδενικζσ και εναλλακτικζσ υποκζςεισ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ. 

3.1.4.2.1 Μθδενικζσ υποκζςεισ 

Θο-1: Δεν παρατθρείται καμία διαφοροποίθςθ ςτθ ςυνολικι κοινωνικι ευκφνθ των 

ςυμμετεχόντων μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Θο-1α: Δεν παρατθρείται καμία διαφοροποίθςθ ςτθ διάςταςθ - μορφι κοινωνικισ 

ευκφνθσ: “Συνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν” . 

Θο-1β: Δεν παρατθρείται καμία διαφοροποίθςθ ςτθ διάςταςθ - μορφι κοινωνικισ 

ευκφνθσ: “Αλτρουιςμόσ”. 

Θο-1γ: Δεν παρατθρείται καμία διαφοροποίθςθ ςτθ διάςταςθ - μορφι κοινωνικισ 

ευκφνθσ:  “Ηκικι ςυνείδθςθ”. 

Αναλυτικότερα: θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ δε προκάλεςε καμία αλλαγι ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ και δεν ενίςχυςε καμία από τισ μορφζσ κοινωνικισ ευκφνθσ που 

ςτοχεφει θ παροφςα ζρευνα. Για αυτι τθν υπόκεςθ δεν υφίςταται κάποια 

δυνατότθτα διαςφνδεςθσ μεταξφ τθσ χριςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων, τθ ςχεδίαςθ 

εικονικϊν περιβαλλόντων με χαρακτθριςτικά που ενιςχφουν τθν κοινωνικι ευκφνθ 

των ατόμων με παραδοςιακζσ μορφζσ διδαςκαλίεσ και τθσ δυνατότθτασ ενίςχυςθσ 

του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. 

3.1.4.2.2 Εναλλακτικζσ υποκζςεισ 

Θ1-1: Παρατθρείται κετικι διαφοροποίθςθ - ενίςχυςθ τθσ ςυνολικισ κοινωνικισ 

ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 
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Θ1-1α: Παρατθρείται κετικι διαφοροποίθςθ - ενίςχυςθ ςτθ διάςταςθ - μορφι 

κοινωνικισ ευκφνθσ: “Συνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν” . 

Θ1-1β: Παρατθρείται κετικι διαφοροποίθςθ - ενίςχυςθ ςτθ διάςταςθ - μορφι 

κοινωνικισ ευκφνθσ: “Αλτρουιςμόσ”. 

Θ1-1γ: Παρατθρείται κετικι διαφοροποίθςθ - ενίςχυςθ ςτθ διάςταςθ - μορφι 

κοινωνικισ ευκφνθσ:  “Ηκικι ςυνείδθςθ”. 

Αναλυτικότερα: θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ επζφερε κετικι αλλαγι ςτισ παραπάνω 

διαςτάςεισ - μορφζσ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςυνθγορϊντασ υπζρ 

τθσ δυνατότθτασ χριςθσ ειδικά ςχεδιαςμζνων εικονικϊν περιβαλλόντων για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. Αν ιςχφουν οι εναλλακτικζσ 

υποκζςεισ τθσ ζρευνασ, το γεγονόσ αυτό κα ςυνθγορεί υπζρ τθσ δυνατότθτασ 

χριςθσ ειδικά ςχεδιαςμζνων εικονικϊν περιβαλλόντων, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

κοινζσ πρακτικζσ ενίςχυςθσ των αντίςτοιχων κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν – 

δεξιοτιτων κάκε φορά, για τθν κοινωνικι ανάπτυξθ των ατόμων. 

3.1.5 Λειτουργικοί οριςμοί των ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν 

Σο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ παροφςασ ζρευνασ εςτιάηει ςτθν εξζταςθ τθσ 

δυνατότθτασ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ με τθ χριςθ εικονικϊν 

περιβαλλόντων. 

Για τθν αξιολόγθςθ – μζτρθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων κα 

υιοκετθκεί θ άποψθ των Augustiniene & Κovalchuk (2011), που κεωροφν πωσ θ 

κοινωνικι ευκφνθ αποτελείται από τισ παρακάτω πζντε (5) διαςτάςεισ: 

1. Πολιτικι ςυνείδθςθ 

2. Νομικι ευκφνθ 

3. υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν 

4. Θκικισ ςυνείδθςθσ 

5. Αλτρουιςμόσ 
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Σο ςχετικό ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει διαφορετικζσ ερωτιςεισ για κάκε 

διάςταςθ αξιολόγθςθσ και ςυνεπϊσ είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ του επιπζδου 

κοινωνικισ ευκφνθσ ξεχωριςτά για κάκε μια από τισ παραπάνω διαςτάςεισ. 

Κακόςον το αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ που ςχεδιάςτθκε είναι το 

ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα και θ εκπαίδευςθ ςτθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν, 

δεν κα πρζπει να αναμζνεται πικανι ενίςχυςθ τθσ νομικισ ευκφνθσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ι ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ τουσ 

ςυνείδθςθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ γνωριμίασ τουσ με το ζργο των γιατρϊν χωρίσ 

ςφνορα.  

Αντίκετα, πικανι αλλαγι αναμζνεται τυχόν να εμφανιςτεί ςτισ υπόλοιπεσ 

διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων, που ςυνδζονται 

αμεςότερα με το ζργο και τισ δράςεισ των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. 

3.1.6 τόχευςθ ζρευνασ και εργαλεία εφαρμογισ 

Με τθν παροφςα εκπαιδευτικι παρζμβαςθ το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτθν 

καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ δαςκάλουσ και όχι ςτθ 

πρόκλθςθ άμεςθσ αλλαγισ των χρθςιμοποιοφμενων μεκόδων διδαςκαλίασ εντόσ 

τθσ ςχολικισ αίκουςασ. Θ εξζταςθ πικανισ επίδραςθσ τθσ πικανισ αλλαγισ 

ςτάςεων ςτουσ δαςκάλουσ, ςτουσ μακθτζσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ παροφςασ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, κα απαιτοφςε εξζταςθ των ςχετικϊν ςτάςεων των 

μακθτϊν μετά το πζρασ αρκετϊν μθνϊν (Guskey, 2000). Δυςτυχϊσ, ςτα πλαίςια 

μιασ μεταπτυχιακισ εργαςίασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα πολυετοφσ παρατιρθςθσ 

και αξιολόγθςθσ πικανϊν ςτάςεων ηωισ των μακθτϊν ενόσ ςχολείου.  

Επίςθσ, θ παροφςα εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςτοχεφει πρωτίςτωσ ςτθν καλλιζργεια 

ςτάςεων ηωισ και όχι ςτθ μετάδοςθ γνϊςεων. Μπορεί θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ 

να περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ για τθν υποςτιριξθ εκμάκθςθσ παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων, αλλά δεν αποτελεί από μόνθ τθσ θ 

απόκτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνϊςθσ γνϊμονα για τθν επιτυχι ι όχι υλοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Επιπροςκζτωσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ δεν ενδιαφζρει θ εξζταςθ του 

ςυγκριτικοφ κόςτουσ, δθλαδι θ εξζταςθ αν τα ίδια αποτελζςματα ςτθν αλλαγι 
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ςτάςεων εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μποροφν να 

επιτευχκοφν με άλλα προγράμματα εκπαίδευςθσ με χαμθλότερεσ απαιτιςεισ ςε 

κόςτοσ και χρόνο. κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ δεν είναι θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

των μεκόδων – τρόπων καλλιζργειασ κοινωνικισ ευκφνθσ ςε εκπαιδευτικοφσ, αλλά 

αν είναι δυνατι θ καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςε εκπαιδευτικοφσ με τθ χριςθ 

εικονικϊν περιβαλλόντων. 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κα 

αξιολογθκεί το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ που παρουςιάηουν οι ςυμμετζχοντεσ 

πριν και μετά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Επίςθσ, κα λθφκοφν υπόψθ  οι γνϊςεισ 

παροχισ που απζκτθςαν οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχοντασ ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ ωσ μζτρο τθσ ευχαρίςτθςθσ - ικανοποίθςθσ ςυμμετοχισ των 

εκπαιδευτικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και του 

ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να 

αποκτιςουν τισ ςχετικζσ γνϊςεισ. 

φμφωνα με τον Guskey (2000) θ αξιολόγθςθ των ςτάςεων των εκπαιδευόμενων 

ενδείκνυται να γίνεται με τθ χριςθ ερωτθματολογίων και οι γνϊςεισ που 

αποκομίςτθκαν ωσ αποτζλεςμα ςυμμετοχισ ςε κάποια εκπαιδευτικι παρζμβαςθ με 

τθ χριςθ τεςτ αξιολόγθςθσ  ι επίδειξθσ εφαρμογισ των νζων γνϊςεων. χετικά με 

τθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων που κα αποκομίςουν οι ςυμμετζχοντεσ, ο εικονικόσ 

κόςμοσ που αναπτφχκθκε, περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ – τεςτ αξιολόγθςθσ 

ςχετικά με τθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αξιολόγθςθ του ςχετικοφ επιπζδου γνϊςεων των ςυμμετεχόντων. Σα αποτελζςματα 

ςτα τεςτ πζραν τθσ αξιολόγθςθσ του επιπζδου γνϊςεων (Πρϊτεσ Βοικειεσ) που 

αποκόμιςαν οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αποτελζςουν και δείκτθ αξιολόγθςθσ 

του βακμοφ ενεργοποίθςθσ που πζτυχε θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ και το επίπεδο 

κινιτρων ςυμμετοχισ που τυχόν προκάλεςε. 

Πζραν τθσ ςυμπλιρωςθσ ςχετικϊν ερωτθματολογίων εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων 

και τθσ απόδοςθσ τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνει ο 

εικονικόσ κόςμοσ, προςωπικι παρατιρθςθ του ερευνθτι των μθνυμάτων που οι 

ςυμμετζχοντεσ ανταλλάςουν κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και 

τθσ κατθγορίασ - ςκοποφ των ςχετικϊν μθνυμάτων κα λθφκοφν υπόψθ κατά τθν 
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αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ που 

δθμιουργικθκε και κατά τθ διατφπωςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ παροφςασ 

ζρευνασ. 

3.1.7 χεδίαςθ ζρευνασ 

Θ παροφςα ζρευνα αποτελεί κατά κφριο λόγο μια ποςοτικι ζρευνα, που 

ενςωματϊνει οριςμζνα ςτοιχεία ποιοτικισ ζρευνασ.  

Θ μζτρθςθ του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ των εκπαιδευτικϊν κα 

πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ ςχετικοφ ερωτθματολογίου. Επίςθσ, θ εξζταςθ των 

γνϊςεων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν που αποκόμιςαν οι ςυμμετζχοντεσ από τθν 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ, ωσ δείκτθσ του ενδιαφζροντοσ – ενεργοποίθςθσ των 

ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, κα βαςιςτεί ςτα 

αποτελζςματα ςτα τεςτ - δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ γνϊςεων που περιλαμβάνει 

το εικονικό περιβάλλον που ςχεδιάςτθκε. Σόςο τα ερωτθματολόγια όςο και τα τεςτ 

αξιολόγθςθσ αποτελοφν βαςικά εργαλεία ποςοτικισ ζρευνασ. 

Δεν επιλζγεται θ πραγματοποίθςθ ποιοτικισ ζρευνασ με χριςθ ςυνζντευξθσ ι 

άλλων ςχετικϊν εργαλείων ποιοτικισ ζρευνασ, κακϊσ όπωσ ζχει αναφερκεί και από 

τον Berkowitz (1965), δεν ενδείκνυται θ χριςθ ποιοτικϊν μεκόδων ζρευνασ, όταν ο 

ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι θ αξιολόγθςθ – μζτρθςθ κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν, 

κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε ςχετικζσ ζρευνεσ τείνουν να δίνουν απαντιςεισ 

ςφμφωνεσ με τα ευρζωσ αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα και όχι απαντιςεισ που 

εκφράηουν τισ προςωπικζσ τουσ ςτάςεισ ηωισ. 

Σο μοναδικό ςτοιχείο ποιοτικισ ζρευνασ που εμπεριζχεται ςτθ παροφςα ζρευνα, 

αποτελεί θ προςωπικι παρατιρθςθ του ερευνθτι των δραςτθριοτιτων των 

εκπαιδευόμενων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και των 

μθνυμάτων που ανταλλάςουν οι ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ. 

Επίςθσ, ζνασ βαςικόσ λόγοσ υπζρ τθσ απόφαςθσ εφαρμογισ ποςοτικισ 

μεκοδολογίασ ζρευνασ, είναι θ υιοκζτθςθ ανάλογων μεκόδων ζρευνασ που 

εφαρμόςτθκαν ςτθν πλειονότθτα των ςχετικϊν κοινωνικϊν ερευνϊν που 

αναφζρκθκαν παραπάνω. 
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Σζλοσ, για τθν αξιολόγθςθ του εικονικοφ κόςμου που αναπτφχκθκε αν 

ςυμμορφϊνεται ωσ τισ απαιτιςεισ ςχεδίαςθσ (αίςκθμα παρουςίασ, ευκολία χριςθσ, 

δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ, ευκαιρίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, δυνατότθτεσ 

εξερεφνθςθσ, βακμόσ ικανοποίθςθσ χριςτθ) ενόσ αποτελεςματικοφ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ, κα χρθςιμοποιθκεί ςχετικό ερωτθματολόγιο που βαςίςτθκε ςτισ 

ερωτιςεισ άλλων ςχετικϊν ερωτθματολογίων που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε 

ανάλογεσ ζρευνεσ με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ εικονικϊν 

περιβαλλόντων. 

3.1.8 Μζςα ςυλλογισ δεδομζνων 

Για τθν εξζταςθ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ απαιτείται θ 

παράλλθλθ αξιολόγθςθ πικανισ επίδραςθσ ςτο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ςυμμετεχόντων, κακϊσ επίςθσ και θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

ςχεδίαςθσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ.  Για τθν εξζταςθ των παραπάνω 

παραγόντων, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω κα χρθςιμοποιθκοφν: 

ερωτθματολόγια, δραςτθριότθτεσ – τεςτ αξιολόγθςθσ γνϊςεων και προςωπικι 

παρατιρθςθ. 

3.1.8.1 Ερωτθματολόγια 

Πριν τθν υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κα αξιολογθκεί το επίπεδο 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων (pre-test). Για το ςκοπό αυτό κα 

χρθςιμοποιθκεί το ςχετικό ερωτθματολόγιο που ζχουν αναπτφξει οι Augustiniene & 

Κovalchuk (2011). Σο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ που κα 

χρθςιμοποιθκεί,  αξιολογεί το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ ςε πζντε (5) διαςτάςεισ 

– μορφζσ κοινωνικισ ευκφνθσ, από τισ οποίεσ κα δοκεί βαρφτθτα ςτο επίπεδο 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων ςτισ εξισ τρεισ (3) διαςτάςεισ: 

 υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν 

 Θκικισ ςυνείδθςθσ 

 Αλτρουιςμόσ 

Είναι απαραίτθτθ θ αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων πριν 

τθν διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ προκειμζνου να μπορεί να υπάρχει 
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ςφγκριςθ των ςχετικϊν επιπζδων κοινωνικισ ευκφνθσ πριν και μετά τθν 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

Μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, αρχικά κα γίνει αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ ςχεδίαςθσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ που υλοποιικθκε, θ 

οποία και κα βαςιςτεί ςτισ διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων που 

αναφζρκθκαν παραπάνω ςτο κεφάλαιο βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ. Σο ςχετικό 

ερωτθματολόγιο αποτελείται από τριάντα πζντε (35) ερωτιςεισ τθσ μορφισ Likert 

με απαντιςεισ εντόσ τθσ κλίμακασ από ζνα (1) ζωσ πζντε (5). Σο ςχετικό 

ερωτθματολόγιο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 2. 

Οι διαςτάςεισ αξιολόγθςθσ του εικονικοφ κόςμου που αξιολογοφνται από το 

ςχετικό ερωτθματολόγιο είναι οι εξισ: 

 Ευκολία χριςθσ 

 Αίςκθςθ παρουςίασ 

 Δυνατότθτεσ εξερεφνθςθσ 

 Δυνατότθτεσ ςυνεργαςίεσ 

 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ 

 Βακμόσ ικανοποίθςθσ 

Σο ςχετικό ερωτθματολόγιο ςυντάχκθκε από τον ερευνθτι τθσ παροφςασ ζρευνασ 

και βαςίςτθκε ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ που περιλαμβάνονται ςε άλλεσ ζρευνεσ που 

εμπεριζχουν ςχετικά ερωτθματολόγια και αναφζρκθκαν παραπάνω. το ςθμείο 

αυτό κα πρζπει να επιςθμανκεί πωσ θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

ςχεδίαςθσ του εικονικοφ κόςμου δεν αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο τθσ παροφςασ 

ζρευνασ, απλά χρθςιμοποιείται για τθ διαςφάλιςθ πωσ πικανι ςχεδίαςθ ενόσ 

εικονικοφ κόςμου που δεν ικανοποίθςε τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, δεν μπορεί να αναμζνεται ωσ αξιόλογο εργαλείο για 

τθν εξζταςθ και απάντθςθ ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ ζρευνασ. 

τθ ςυνζχεια καλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ να ςυμπλθρϊςουν εκ νζου το 

ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ (post-test) προκειμζνου να 
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διαπιςτωκεί πικανι διαφοροποίθςθ – επίδραςθ από τθ ςυμμετοχι των 

εκπαιδευόμενων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

Πικανι αλλαγι ςτο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα ςυνθγορεί υπζρ τθσ δυνατότθτασ 

χριςθσ εικονικϊν κόςμων για τθν κοινωνικι ανάπτυξθ των ςυμμετεχόντων 

χρθςτϊν. Πικανι καλλιζργεια διάκεςθσ εμπλοκισ των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο των 

γιατρϊν χωρίσ ςφνορα κα ςυνθγορεί υπζρ του ίδιου ςυμπεράςματοσ. 

3.1.8.2 Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ 

Όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο επόμενο κεφάλαιο, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 

αξιολόγθςθσ των γνϊςεων που ιδθ κατζχουν ι αποκομίηουν μζςα από τισ 

δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνει ο εικονικόσ κόςμοσ που αναπτφχκθκε. 

Πιο ςυγκεκριμζνα οι ςυμμετζχοντεσ, εντόσ ενόσ εικονικοφ νοςοκομείου 

αναλαμβάνουν ο κακζνασ ξεχωριςτά, τθ παροχι βοικειασ ςε κάποιον αςκενι, 

λαμβάνοντασ ενθμζρωςθ από μια νοςοκόμα ςχετικά με τθν τρζχουςα κατάςταςθ 

του αςκενοφσ. Οι ςχετικζσ δοκιμαςίεσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 

πραγματοποιοφνται δυο (2) φορζσ ςφμφωνα με το ςενάριο χριςθσ του εικονικοφ 

κόςμου, ςε αντιςτοιχία με τθ κεωρία γνωςτικισ μακθτείασ (Ζκφραςθ, Εξερεφνθςθ).  

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθ κεωρία τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςτισ δραςτθριότθτεσ εντόσ 

του εικονικοφ κόςμου που αντιςτοιχοφν ςτο ςτάδιο Κακοδιγθςθσ και 

Κλιμακοφμενθσ Τποςτιριξθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλθρϊνουν θλεκτρονικά τεςτ με 

ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν, τα αποτελζςματα των οποίων αποτυπϊνουν μια 

εικόνα ςχετικά με τθν αφομοίωςθ του τρόπου παροχισ πρϊτων βοθκειϊν εκ 

μζρουσ των ςυμμετεχόντων. 

Σα αποτελζςματα ςτισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ του εικονικοφ κόςμου 

αποτελοφν δείγμα του βακμοφ ικανοποίθςθσ των εκπαιδευόμενων από τθν 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ, του ενδιαφζροντοσ που τουσ προκάλεςε εκείνθ και το 

ενδιαφζρον που τουσ προκάλεςε για τθν αποκόμιςθ γνϊςεων παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν, ωσ μια γνϊςθ που πικανόν να τουσ φανεί χριςιμθ ςτθ ηωι τουσ για τθν 

ανιδιοτελι παροχι βοικειασ ςε ςυνανκρϊπουσ. 
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Μόνο αν ενεργοποιικθκε το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων για το ζργο των 

γιατρϊν χωρίσ ςφνορα, κα παρακολουκιςουν με προςοχι τθν φλθ – 

δραςτθριότθτεσ του εικονικοφ κόςμου, κα πζτυχαν υψθλζσ επιδόςεισ ςτισ τελικζσ 

δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και κα υπάρχει πικανότθτα βελτίωςθσ του επιπζδου 

κοινωνικισ ευκφνθσ που παρουςιάηουν. 

3.1.8.3 Προςωπικι παρατιρθςθ 

Όπωσ αναφζρεται με λεπτομζρεια ςτο επόμενο κεφάλαιο, ο ερευνθτισ  κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ είναι παρϊν εντόσ του εικονικοφ κόςμου 

και κατευκφνει, ςυντονίηει τισ δράςεισ – κινιςεισ των ςυμμετεχόντων.  

Σα ςχετικά μθνφματα αποκθκεφονται ςτθ περιοχι ςυηθτιςεων (chat) του Second 

Life και είναι διακζςιμα ςτον ερευνθτι για μελζτθ ςχετικά με πικανζσ απορίεσ των 

ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, δυςκολίεσ που 

αντιμετϊπιςαν οι ςυμμετζχοντεσ, ςχόλια των εκπαιδευόμενων για το ζργο των 

γιατρϊν χωρίσ ςφνορα κατά τθ διάρκεια εξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων εντόσ του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ που υλοποιικθκε. Επίςθσ, μζςω των ςχετικϊν μθνυμάτων 

είναι δυνατι θ καταγραφι και παρατιρθςθ των εντυπϊςεων που αποκόμιςαν οι 

ςυμμετζχοντεσ από τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ, τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ και 

το ενδιαφζρον τουσ για εμπλοκι ςτο ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα ι άλλεσ 

ςχετικζσ δράςεισ.  

Επίςθσ, όπωσ αναφζρεται ςε επόμενο κεφάλαιο οι ςυμμετζχοντεσ χρθςιμοποίθςαν 

το ςχολικό εργαςτιριο, του ςχολείου όπου υπθρετεί ωσ δάςκαλοσ ο ερευνθτισ, για 

τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, επιτρζποντασ ςτον ερευνθτι τθν παρατιρθςθ των 

εκφράςεων και του ενδιαφζροντοσ των ςυμμετεχόντων για το ζργο και τισ δράςεισ 

των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. 

υνοψίηοντασ, θ απάντθςθ ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ παροφςασ ζρευνασ κα 

βαςιςτεί κατά κφριο λόγο ςτθ χριςθ του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ ενθλίκων των Augustiniene & Κovalchuk (2011), το οποίο και κα 

ςυμπλθρϊςουν οι ςυμμετζχοντεσ πριν και μετά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

Πικανι κετικι διαφοροποίθςθ του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ, για τισ 
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διαςτάςεισ που αναφζρκθκαν παραπάνω, κα ςυνθγορεί υπζρ τθσ κετικισ 

απάντθςθσ ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ ζρευνασ. 

3.2 χεδίαςθ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

3.2.1 Ανάγκθ διαςφνδεςθ με μοντζλο  διδαςκαλίασ 

Ζρευνεσ τα τελευταία χρόνια, δείχνουν πωσ παρατθρείται τα τελευταία χρόνια 

αυξανόμενθ ανάπτυξθ 3D εικονικϊν κόςμων, οι οποίοι και χρθςιμοποιοφνται πλζον 

και για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Σα ςχετικά περιβάλλοντα μάκθςθσ όταν 

χρθςιμοποιοφνται για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ κα πρζπει να είναι καλά 

ςχεδιαςμζνα και θ ςχεδίαςι τουσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε ςχετικζσ παιδαγωγικζσ 

κεωρίεσ, προκειμζνου οι ςχετικοί εικονικοί κόςμοι να είναι αποτελεςματικοί ςτθν 

εφαρμογι τουσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (Bouta & Paraskeva, 2013). 

Βαςικι προχπόκεςθ για ζνα αποτελεςματικό περιβάλλον μάκθςθσ είναι θ 

παιδαγωγικι προςζγγιςθ που εφαρμόηεται, και θ εφαρμογι ενόσ παιδαγωγικοφ 

μοντζλου προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςχετικοί εκπαιδευτικοί ςτόχοι και να είναι 

εφικτά τα επικυμθτά μακθςιακά αποτελζςματα (Mikropoulos & Natsis, 2011). 

Σο παιδαγωγικό μοντζλο που εφαρμόηεται ςε ζνα εικονικό κόςμο, κακορίηει τισ 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και τουσ ρόλουσ των εκπαιδευτϊν και 

εκπαιδευόμενων. Χωρίσ τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου παιδαγωγικοφ 

μοντζλου θ ςχετικι επιλογι πραγματοποιείται αυκαίρετα, χωρίσ να ςυνοδεφεται 

από ςχετικι τεκμθρίωςθ των επιλογϊν που ζγιναν κατά τθ ςχεδίαςθ μιασ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ (Mikropoulos & Natsis, 2011). 

Όπωσ ενδεικτικά αναφζρουν οι Gisbert & Bullen (2015), οι προςομοιϊςεισ, το 

παιχνίδι και θ εξερεφνθςθ ςε εικονικά περιβάλλοντα δεν αποτελοφν άμεςα 

εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ - μζκοδοι με ειδικό και ςαφζσ παιδαγωγικό πλαίςιο 

εφαρμογισ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, με αποτζλεςμα να απαιτείται θ 

υποςτιριξι τουσ από κάποιο παιδαγωγικό μοντζλο, προκειμζνου να εφαρμοςτοφν 

με επιτυχία για τθν υποςτιριξθ μιασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Σο παιδαγωγικό 

μοντζλο που ακολουκείται κατά τθ ςχεδίαςθ μιασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με 

χριςθ εικονικϊν περιβαλλόντων, διευκολφνει τθ διαςφνδεςθ μιασ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ με χριςθ εικονικϊν περιβαλλόντων με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 
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τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και τθ ςχετικι αξιολόγθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

ε ςχετικι εμπειρικι ανάλυςθσ εφαρμογισ (53 άρκρα) εικονικϊν περιβαλλόντων 

μάκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ από τουσ Mikropoulos & Natsis (2011), διαπιςτϊνεται 

πωσ ςτισ περιςςότερεσ ςχετικζσ ζρευνεσ δεν διατυπϊνεται με ςαφινεια το 

εκπαιδευτικό μοντζλο που εφαρμόςτθκε κατά τθ ςχεδίαςθ του εικονικοφ 

εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, αλλά μπορεί εκείνο να διαπιςτωκεί ζμμεςα, 

ςφμφωνα με τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνει ζνα εκπαιδευτικό 

ςενάριο με χριςθ εικονικϊν κόςμων.  

τθ πλειονότθτα των περιπτϊςεων που μελετικθκαν από τουσ Mikropoulos & 

Natsis (2011), θ ςχεδίαςθ των εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ βαςίςτθκαν ςτον 

κονςτρουκτιβιςμό (constructivism), όπωσ αποτελοφν ενδεικτικά θ βιωματικι 

μάκθςθ (experiential learning), θ μάκθςθ που βαςίηεται ςτθν ζρευνα (inquiry-based 

learning), ο κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ (social constructivism) και ςυνεργατικι 

μάκθςθ (collaboration learning). 

Ομοίωσ, κατόπιν ςχετικισ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ από τουσ Jamaludin et al. 

(2009), διαπιςτϊνεται επίςθσ πωσ οι εικονικοί κόςμοι είναι περιςςότερο κατάλλθλοι 

για εφαρμογι κατά τθ ςχεδίαςθ τουσ, εκπαιδευτικϊν μοντζλων που βαςίηονται 

ςτον κονςτρουκτιβιςμό (constructivism). 

Με βάςθ τα παραπάνω, για τθ ςχεδίαςθ τθσ παροφςασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

επιλζχτθκε το μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ, θ επιλογι του οποίου είναι 

ςφμφωνθ με τισ παρατθριςεισ των  Mikropoulos & Natsis (2011), κακϊσ επίςθσ και 

των Jamaludin et al. (2009), ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ 

μοντζλων διδαςκαλίασ που βαςίηονται ςτον κονςτρουκτιβιςμό για τθ ςχεδίαςθ 

εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων με χριςθ εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. 

3.2.2 Περιοριςμοί ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Θ ςχεδίαςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςε ζνα εικονικό περιβάλλον αποτελεί το 

ςθμαντικότερο ςτάδιο ςε μια ςχετικι εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Οριςμζνοι 

περιοριςμοί που ελιφκθςαν υπόψθ ςτθ ςχεδίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

ιταν, θ ανάγκθ ςχεδίαςθσ ενόσ απλοφ ςτθ χριςθ περιβάλλοντοσ, κακόςον οι 
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περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα και παρά τα όποια 

προκαταρκτικά μακιματα εξάςκθςθσ ζγιναν πριν τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ δεν 

αποτελοφν ζμπειρουσ χριςτεσ εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. 

Επιπροςκζτωσ, θ επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα ωσ εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και θ ζλλειψθ επαγγελματικισ τουσ εξειδίκευςθσ ςτθν τεχνολογία 

υπολογιςτϊν και ζλλειψθ εξοικείωςθσ χριςθσ εξειδικευμζνων εργαλείων 

πλθροφορικισ απαιτεί τθ ςυμπερίλθψθ εντόσ του εικονικοφ κόςμου επιςθμάνςεων 

– κατεφκυνςθσ των εκπαιδευομζνων (ειδικζσ επιςθμάνςεισ – βζλθ επιςιμανςθσ 

διαδρομϊν κίνθςθσ των εκπαιδευομζνων, ειδικοί διάδρομοι μετακίνθςθσ, 

επιγραφζσ ςτθν είςοδο των κτθρίων που ςυμπεριλαμβάνει ο εικονικόσ κόςμοσ με 

τον τίτλο τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, αρίκμθςθ των κτιρίων με 

βάςθ τθ ςειρά επίςκεψισ τουσ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςεναρίου). Ακόμα, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που κα ςυμμετζχουν οι 

εκπαιδευόμενοι, δεν κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα απαιτθτικζσ όςον αφορά ςτθν 

εφαρμογι ειδικϊν γνϊςεων διαχείριςθσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ Second Life, 

αλλά να απευκφνονται ςε χριςτεσ με περιοριςμζνθ εμπειρία χριςθσ του Second 

Life. 

Επίςθσ, για τθν αποτροπι πικανϊν επιςκζψεων από άλλουσ χριςτεσ του second life 

ςτα δυο νθςιά που περιλαμβάνονται ςτθ ςχετικι εκπαιδευτικι παρζμβαςθ, και τα 

δυο νθςιά επιςθμάνκθκαν ωσ ιδιωτικόσ χϊροσ, χωρίσ τθ δυνατότθτα ειςόδου ςε 

εκείνα, ατόμων που δεν ζχουν τθ ςχετικι ζγκριςθ του ερευνθτι τθσ παροφςασ 

ζρευνασ. 

Σζλοσ, για τθν ευκολότερθ και ταχφτερθ κατανόθςθ των δραςτθριοτιτων εντόσ του 

εικονικοφ κόςμου, προτιμικθκε θ αποκλειςτικι χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ και 

ςτα δυο νθςιά, περιορίηοντασ ωςτόςο πικανι μελλοντικι διεφρυνςθ του δείγματοσ 

τθσ ζρευνασ και εξζταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ χριςθσ του ίδιου εικονικοφ 

κόςμου και ςε εκπαιδευτικοφσ άλλων εκνοτιτων.  

3.2.3 Επιςκόπθςθ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Ο ςκοπόσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ είναι θ εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ  

ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. υνεπϊσ, οι 
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δραςτθριότθτεσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν ςτοιχεία 

– χαρακτθριςτικά που κεωροφνται πωσ μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν καλλιζργεια 

κοινωνικισ ευκφνθσ ςτα άτομα. 

Επιπροςκζτωσ, θ δομι τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κα βαςιςτεί ςτο μοντζλο τθσ 

γνωςτικισ μακθτείασ. Σο μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ αποτελεί ζνα μοντζλο 

που ζχει τισ ρίηεσ του ςε κεωρίεσ κοινωνικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων (Dennen & Burner, 2008). Επιπροςκζτωσ, τα ςτάδια τθσ γνωςτικισ 

μακθτείασ τθσ επίδειξθσ και τθσ κακοδιγθςθσ, κατόπιν επιςκόπθςθσ ςχετικϊν 

ερευνϊν από τουσ Moore et al. (2002), διαπιςτϊκθκε πωσ μποροφν να ςυμβάλλουν 

άμεςα ςτθν κοινωνικι και προςωπικι ανάπτυξθ των ατόμων. Επίςθσ, όπωσ 

αναφζρεται ςτθν επόμενθ ενότθτα θ κοινωνικι ευκφνθ των ατόμων ενιςχφεται 

μζςω ςυμμετοχικϊν δράςεων, και το μοντζλο τθσ γνωςτικισ μακθτείασ αποτελεί 

ζνα μοντζλο που ςυνδζεται με τθ μάκθςθ μζςω τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και 

ςχετικϊν ςυμμετοχικϊν δράςεων (Saadati et al., 2015).  

το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηονται θ δομι – ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ που ςχεδιάςτθκε, ςε αντιςτοιχία με το μοντζλο τθσ γνωςτικισ 

μακθτείασ. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι μζκοδοι που κα εφαρμοςτοφν ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και θ διαδικαςία – δραςτθριότθτεσ που 

περιλαμβάνει το κάκε ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 
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χιμα 6: Δομι δραςτθριοτιτων εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Σο πρϊτο ςτάδιο (Ενθμζρωςθ), ςτοχεφει ςτθ ρφκμιςθ του κλίματοσ. τθ ςυνζχεια το 

δεφτερο ςτάδιο (Αφόρμθςθ) αποβλζπει ςτθ κατανόθςθ του προβλιματοσ – ανάγκθ 

για κοινωνικι ευκφνθ των ατόμων - εκ μζρουσ των εκπαιδευόμενων. Σο τρίτο 

ςτάδιο (Επίδειξθ) ςτοχεφει ςτθν επίδειξθ – παρουςίαςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ  

γνϊςεισ (παροχισ πρϊτων βοθκειϊν) που αποτελεί μορφι ζκφραςθσ κοινωνικισ 

ευκφνθσ ατόμων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. τθ ςυνζχεια ςτο τζταρτο ςτάδιο 

(Κακοδιγθςθ) δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να ςυμβουλεφςουν αςκενείσ για 

τον ενδεδειγμζνο τρόπο αντιμετϊπιςθσ ενόσ προβλιματοσ που απαιτεί τθν παροχι 

πρϊτων βοθκειϊν, με τθ κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι. τθ πορεία τθσ ςχετικισ 

δραςτθριότθτασ γίνεται θ μετάβαςθ ςτο ςτάδιο τθσ Kλιμακοφμενθσ Yποςτιριξθσ, 

όπου ο εκπαιδευτισ ζχοντασ άμεςθ εικόνα τθσ πορείασ μάκθςθσ  των 

ςυμμετεχόντων, μζςω θλεκτρονικοφ πάνελ, ςταδιακά μειϊνει τθν υποςτιριξθ που 

παρζχει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Κατόπιν, ακολουκεί το ζκτο ςτάδιο (Ζκφραςθ) τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, ςτο οποίο οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν ευκαιρία να 
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εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν μζχρι τϊρα από τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ ςε εικονικό περιβάλλον νοςοκομείου, με τθν παροχι βοικειασ ςε 

εικονικοφσ  αςκενείσ. τθ ςυνζχεια ακολουκεί το ςτάδιο Αναςτοχαςμοφ και 

ομαδικισ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευόμενων, ακολουκοφμενο από το τελικό ςτάδιο 

τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ (Εξερεφνθςθ) και τθν εκ νζου προςπάκεια των 

ςυμμετεχόντων για τθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε εικονικοφσ αςκενείσ, 

ενιςχυμζνοι πρακτικά ςτον αντίςτοιχο τομζα από τθν ανταλλαγι γνϊςεων και 

εμπειριϊν μεταξφ των εκπαιδευόμενων ςτο προθγοφμενο ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ (Αναςτοχαςμόσ). 

Οι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτα διάφορα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ διακρίνονται ςε ατομικζσ ι ομαδικζσ δράςεισ, αναλόγωσ του ςταδίου 

που βρίςκεται κάκε ςτιγμι θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ και του ςτόχου του ςχετικοφ 

βιματοσ εξζλιξθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Τπάρχει εναλλαγι μεταξφ των 

ςχετικϊν μορφϊν δραςτθριοτιτων, επιτρζποντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

δοκιμάςουν να εφαρμόςουν μόνοι τουσ τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκομίςει 

(ατομικζσ δραςτθριότθτεσ) μζχρι τότε, αλλά και να αλλθλοεπιδράςουν με τουσ 

ςυναδζλφουσ τουσ με ςκοπό τθν ομαδικι εργαςία – διαμοίραςθ εμπειριϊν - 

γνϊςεων και βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ςυμμετεχόντων ςτισ ςχετικζσ 

δραςτθριότθτεσ. το παρακάτω ςχιμα, παρουςιάηεται  για κάκε ςτάδιο εφαρμογισ 

του μοντζλου γνωςτικισ μακθτείασ ςε ποια ςτάδια περιλαμβάνονται είτε ατομικζσ 

είτε ομαδικζσ δράςεισ: 



 
 

110 

 

χιμα 7:  Μορφζσ δράςεων για κάκε ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςφμφωνα με το μοντζλο τθσ 
Γνωςτικισ Μακθτείασ 

Όπωσ διαπιςτϊνεται από το παραπάνω ςχιμα, υπάρχει εναλλαγι ατομικϊν και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων, χωρίσ θ μια εκ των δυο μορφϊν δράςθσ να μονοπωλεί 

τθ ροι εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνονται ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ που ςχεδιάςτθκε. χετικά με τθ ςφςταςθ των ομάδων (9 

ςυμμετζχοντεσ: 3 ομάδεσ των 3 ατόμων), θ επιλογι των ςυμμετεχόντων ςε κάκε 

ομάδα πραγματοποιείται τυχαία και κατόπιν τα μζλθ τθσ ομάδασ επιλζγουν τον 

αρχθγό του. Ο ρόλοσ του αρχθγοφ δε ςυνδζεται με αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ι 

επιπρόςκετθ δφναμθ ςτθ λιψθ αποφάςεων, αλλά περιορίηεται ςτθν κατεφκυνςθ 

των δράςεων τθσ ομάδασ. Σο γενικότερο ρόλο κακοδιγθςθσ τθσ ροισ εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν και των ενεργειϊν των ομάδων ζχει ο εκπαιδευτισ, ο οποίοσ 

διευκολφνεται από τθν υποςτιριξθ των αρχθγϊν ςτισ τρεισ ομάδεσ που 

ςυγκροτοφνται. 

Επιπροςκζτωσ, ωσ βαςικζσ αρχζσ για τθ χριςθ εικονικϊν κόςμων για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ - οι οποίεσ και εφαρμόςτθκαν κατά τθ ςχεδίαςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ  που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ – 

ςυςτινονται οι εξισ (Driscoll, 2005): 
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 ςυςχζτιςθ αντικειμζνου μάκθςθσ με τθν προςωπικι ηωι ι μελλοντικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ των εκπαιδευόμενων 

 θ μάκθςθ πρζπει να είναι διερευνθτικι 

 οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε 

ομάδεσ και να τουσ παρζχεται θ δυνατότθτα να εφαρμόςουν καινοφργιεσ 

γνϊςεισ εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

 ο εκπαιδευτισ πρζπει να κακοδθγεί και να διευκολφνει τθ μάκθςθ, χωρίσ να 

αφαιρεί το δικαίωμα εξερεφνθςθσ των ςυμμετεχόντων ςτισ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

χετικά με τισ τεχνολογίεσ χριςθσ, όπωσ μπορεί να διαπιςτωκεί από το παραπάνω 

διάγραμμα (χιμα 6), για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, 

πζραν του εικονικοφ περιβάλλοντοσ Second Life, χρθςιμοποιείται θ τεχνολογία 

Windows Media Player για τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςχετικά με το 

ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ επίδειξθσ παροχισ 

πρϊτων βοθκειϊν ςε αςκενείσ. Επιπροςκζτωσ, χρθςιμοποιείται θ τεχνολογία 

ASP.NET για τθ δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων που χρθςιμοποιοφνται ςτα 

ςτάδια Κακοδιγθςθσ και Κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ για τθν αποκικευςθ ςε βάςθ 

δεδομζνων των απαντιςεων των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ – τεςτ ςχετικά με 

τον ενδεδειγμζνο τρόπο παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατόν ο εκπαιδευτισ να γνωρίηει τθν επίδοςθ των εκπαιδευόμενων ςε κάκε 

ερϊτθςθ που τουσ γίνεται από το ςφςτθμα, αλλά και τθ ςφγκριςθ απόδοςθσ ςε 

πικανζσ επαναλιψεισ εφαρμογισ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςε άλλουσ 

εκπαιδευόμενουσ ςε μελλοντικό χρόνο. 

3.2.4 Σεκμθρίωςθ ςχεδίαςθσ 

Σο εκπαιδευτικό ςενάριο που κα εφαρμοςτεί προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να 

ενιςχφςει τθν κοινωνικι ευκφνθ των ςυμμετεχόντων κα πρζπει να διακρίνεται από 

οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά. Κα πρζπει να διακρίνεται από ςτοιχεία – 

χαρακτθριςτικά που κεωρείται πωσ μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων. 
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Παρά τισ διάφορεσ μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι τϊρα ςχετικι με τθν 

προςωπικι κοινωνικι ευκφνθ, ακόμα δεν υπάρχει ςαφϊσ κακοριςμζνθ 

μεκοδολογία του τρόπου ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων. Ωςτόςο, 

υπάρχουν οριςμζνεσ κοινζσ πρακτικζσ που επθρεάηουν κετικά τθν ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων (O’Neill, 2012). 

Θ ανταλλαγι απόψεων, θ ςυηιτθςθ ςχετικά με κοινωνικά προβλιματα, θ προβολι 

και δθμοςιοποίθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ ζλλειψθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και 

θ προβολι του κακοφ – δυςτυχίασ ςε ςυνανκρϊπουσ, κεωρείται ζνασ τρόποσ για τθ 

ςχετικι ευαιςκθτοποίθςθ των ανκρϊπων και τθ ςκζψθ εκ μζρουσ τουσ υπζρ τθσ 

ανάλθψθσ ςχετικισ κοινωνικισ δράςθσ (O’Neill, 2012). 

Επίςθσ, θ παροχι ευκαιριϊν ςυνειςφοράσ – παροχισ βοικειασ ςτον ςυνάνκρωπο, θ 

ενίςχυςθ των ςχετικϊν δράςεων, ο ςχετικόσ ζπαινοσ, θ ςχετικι αναγνϊριςθ εκ 

μζρουσ τθσ κοινωνίασ των πράξεων που αντανακλοφν κοινωνικι ευκφνθ για ζναν 

άνκρωπο, μποροφν να βοθκιςει ςτθν ενίςχυςθ του επιπζδου κοινωνικισ ευκφνθσ 

ενόσ ανκρϊπου (Hellison, 1995; Hellison, 2003). 

Επιπροςκζτωσ, θ παροχι ευκαιριϊν ςυμμετοχικισ εφαρμογισ ςχετικϊν δράςεων 

ενιςχφει το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ που μπορεί να αναπτυχκεί ςτα αντίςτοιχα 

άτομα, μζςω τθσ κακοδιγθςθσ τθσ ομάδασ και τθν επίδραςθ από τισ αντιλιψεισ τθσ 

ομάδασ που ςυμμετζχει ζνα άτομο (Hellison, 1995; Hellison, 2003). 

Σζλοσ, όπωσ αναφζρει ο Bermon (1990b) για τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ 

απαιτείται θ παροχι ευκαιριϊν ενθμζρωςθσ και κριτικισ ςκζψθσ περί των 

κοινωνικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει μια κοινωνία, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

που κα επιτρζψουν ςτα άτομα να μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτον ςυνάνκρωπο, 

παροχι ευκαιριϊν για ςχετικζσ κοινωνικζσ δράςεισ και ευκαιρίεσ για μεγαλφτερθ 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ των ατόμων. 

υνοψίηοντασ τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό ςεμινάριο κα πρζπει να: 

 παρζχει ενθμζρωςθ και ευκαιρίεσ ανάλυςθσ βαςικϊν κοινωνικϊν 

προβλθμάτων 



 
 

113 

 προβάλλει τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ - δυςτυχία, ωσ αποτζλεςμα δράςεων 

πολιτικϊν και κρατϊν 

 προβάλλει τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ – άμβλυνςθσ των ςχετικϊν αρνθτικϊν 

ςυνεπειϊν 

 εφοδιάηει με γνϊςεισ τουσ εκπαιδευόμενουσ, που πικανόν τουσ φανοφν 

χριςιμοι ςτθν παροχι βοικειασ – υποςτιριξθσ ςε ςυνανκρϊπουσ 

 παρζχει ευκαιρίεσ παροχισ βοικειασ ςτον ςυνάνκρωπο εντόσ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ 

 παρζχει ζπαινο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για τισ κετικζσ επιδράςεισ των 

πράξεϊν τουσ, εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

 δίνει ευκαιρίεσ ομαδικισ κοινισ δράςθσ για τθν παροχι βοικειασ ςε 

ςυνανκρϊπουσ 

 ενκαρρφνει τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηεται για κάκε ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ, θ ενςωμάτωςθ χαρακτθριςτικϊν που κεωροφνται χριςιμα για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων: 
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χιμα 8: Ενςωμάτωςθ ςτοιχείων - χαρακτθριςτικϊν που ενιςχφουν  τθν κοινωνικι ευκφνθ των ατόμων ςτθν 
εκπαιδευτικι παρζμβαςθ 

Όπωσ διαπιςτϊνεται από το παραπάνω ςχιμα, θ ςχεδίαςθ του εικονικοφ κόςμου 

δφναται να ενκαρρφνει τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, ενςωματϊνοντασ 

ςχετικζσ πρακτικζσ που κεωροφνται πωσ ςυνδράμουν υπζρ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

των ατόμων. 

3.2.5 Εκπαιδευτικό ςενάριο ςε αντιςτοιχία με τθ κεωρία γνωςτικισ μακθτείασ 

Θ ςχεδίαςθ – αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων εντόσ του εικονικοφ κόςμου 

ακολουκεί τα ςτάδια εφαρμογισ τθσ κεωρίασ τθσ γνωςτικισ μακθτείασ ςε μια 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

Σο ψθφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που αναπτφχκθκε αποτελείται από δφο 

νθςιά. το πρϊτο νθςί (Amber Sunrise) περιλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ που κα 

ςυμμετάςχουν οι εκπαιδευόμενοι με εφαρμογι μεκοδολογιϊν γνωςτικισ 

μακθτείασ και το δεφτερο νθςί (Sirocco) παρουςιάηει – προςομοιϊνει ενδεικτικζσ 

ςυνκικεσ όπου απαιτείται θ εμπλοκι των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. Τπάρχουν ειδικζσ 

ενδείξεισ με βζλθ και ετικζτεσ που κατευκφνουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτα δυο 

νθςιά ςχετικά με τθν αλλθλουχία των δράςεων. 
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Ο λόγοσ που επιλζχτθκαν δυο νθςιά και όχι ζνα κοινό νθςί, είναι κακόςον τα δυο 

νθςιά εξυπθρετοφν διαφορετικοφσ ςτόχουσ, κρίκθκε ςκόπιμο να διατθριςουν τθν 

αυτονομία τουσ. Για τθ μεταφορά των χρθςτϊν μεταξφ των δυο νθςιϊν επιλζχτθκε θ 

μζκοδοσ τθσ τθλε-μεταφοράσ, λόγο τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ μεταξφ των δυο νθςιϊν 

εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ του Second Life που απζτρεπε τθ δυνατότθτα 

μεταφοράσ των ςυμμετεχόντων μεταξφ των δυο νθςιϊν με άλλο μζςο (καράβι, 

ελικόπτερο). 

3.2.5.1 Βιμα 1: Ρφκμιςθ κλίματοσ 

 Οι εκπαιδευόμενοι κάνοντασ χριςθ των κωδικϊν ςφνδεςθσ που κα τουσ δοκοφν, 

μεταβαίνουν ςτο 1ο νθςί του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ και ςυγκεκριμζνα ςτο 

δωμάτιο άφιξθσ. Θ διεφκυνςθ για το πρϊτο νθςί ςτον ψθφιακό κόςμου του Second 

Life είναι Amber Sunrise/42/64/23. 

 

Εικόνα 1: Κάτοψθ μζρουσ του 1ου νθςιοφ 

 

Εικόνα 2: Χϊροσ άφιξθσ εκπαιδευόμενων 

Με τθν άφιξι τουσ ςτον εικονικό κόςμο, ακολουκεί το καλωςόριςμα των 

ςυμμετεχόντων ςτο εικονικό περιβάλλον που αναπτφχκθκε και δίνεται κάποιοσ 

χρόνοσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για γνωριμία - ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ περί τθσ 

δραςτθριότθτασ που κα ακολουκιςει. Θ ςχετικι γνωριμία λαμβάνει χϊρο ςτον 

εξϊςτθ άφιξθσ εντόσ του εικονικοφ κόςμου. Οι ςυμμετζχοντεσ κάκονται ςε κφκλο 

και εκφράηουν τισ προςδοκίεσ τουσ από τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Σο ςτάδιο 

αυτό δίνει ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε 

αντιςτοιχία με τα προαπαιτοφμενα που ορίςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και 

διευκολφνει τθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ ομαδικοφ πνεφματοσ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων. Επίςθσ, ςτο ςτάδιο αυτό ορίηονται με τυχαία επιλογι οι τρεισ 

ομάδεσ ςυμμετεχόντων και ο αρχθγόσ κάκε μιασ από αυτζσ.  
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Θ ςχετικι δράςθ ζχει διάρκεια περί των 20 λεπτϊν, θ αλλθλεπίδραςθ είναι ομαδικι 

και ρόλοσ του εκπαιδευτι και των εκπαιδευόμενων είναι ενεργόσ, με τον 

εκπαιδευτι να διατθρεί τον ζλεγχο τθσ ςχετικισ αλλθλεπίδραςθσ των 

ςυμμετεχόντων. το ςτάδιο αυτό είναι δυνατι μια πρϊτθ εκτίμθςθ τθσ αρχικισ 

άποψθσ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν ανάγκθ για κοινωνικι ευκφνθ των 

ατόμων, κατά τθ διατφπωςθ των προςδοκιϊν των ςυμμετεχόντων από τθ ςχετικι 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ, ςυμμετζχοντασ ςε ςχετικι ανταλλαγι απόψεων εντόσ τθσ 

ομάδασ. το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 

 

χιμα 9: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Ρφκμιςθ κλίματοσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ εξζδρα άφιξθσ των εκπαιδευόμενων τοποκετικθκε 

ςκόπιμα ςτο κζντρο του νθςιοφ, επιτρζποντασ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθν άμεςθ 

γνωριμία τουσ με το ςυνολικό περιβάλλον του νθςιοφ και τθν γρθγορότερθ 

εξοικείωςι τουσ με το περιβάλλον που κα λάβει χϊρα θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

Επίςθσ, ο ανοικτόσ χϊροσ εντόσ και τριγφρω του εξϊςτθ υποδοχισ διευκολφνει τθν 

εξοικείωςθ των χρθςτϊν με τθν πλοιγθςθ τουσ εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 
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3.2.5.2 Βιμα 2: Αφόρμθςθ  

τθ ςυνζχεια, μετά τισ αρχικζσ ςυςτάςεισ, οι εκπαιδευόμενοι με τθν κακοδιγθςθ 

του ερευνθτι και ακολουκϊντασ τθ ςχετικι ςιμανςθ εντόσ του εικονικοφ κόςμου, 

μεταβαίνουν ςτθν κινθματογραφικι αίκουςα του εικονικοφ κόςμου για μια πρϊτθ 

γνωριμία με το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. Όλοι κάκονται ςτισ κζςεισ τουσ και 

προβάλλεται ολιγόλεπτο βίντεο ςχετικά με τθν ιςτορία και τισ δράςεισ των γιατρϊν 

χωρίσ ςφνορα. 

Θ αφόρμθςθ ζχει ωσ ςκοπό τθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ των εκπαιδευόμενων 

και τθ γνωριμία τουσ με το αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. κοπόσ του 

2ου βιματοσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου είναι να προϊδεαςτοφν οι εκπαιδευόμενοι 

ςχετικά με το τι κα ακολουκιςει.  

 

 

Εικόνα 3: Δωμάτιο αφόρμθςθσ 

 

Εικόνα 4: Παρουςίαςθ ζργου γιατρϊν χωρίσ ςφνορα 

Σο 2ο βιμα του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου δίνει τθν ευκαιρία γνωριμίασ με δράςεισ 

αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν - ανκρωπιςτικϊν προβλθμάτων. Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο 

ζχει διάρκεια 10 λεπτά, δεν περιλαμβάνει κάποια αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων, των οποίων ο ρόλοσ είναι πακθτικόσ και λαμβάνουν ςυμβουλζσ 

ατομικά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτι. το παρακάτω ςχιμα 

ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 
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χιμα 10: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Αφόρμθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

το ςχετικό ςτάδιο δεν υφίςταται κάποιασ μορφισ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων, επιλζγεται θ ςχεδίαςθ ενόσ κλειςτοφ κτθρίου με ςχετικι 

επιςιμανςθ ζξω από το κτιριο όπωσ μπορεί να διαπιςτωκεί από τισ παραπάνω 

εικόνεσ. Θ εςωτερικι διαρρφκμιςθ του κτθρίου βαςίηεται ςτθ διαρρφκμιςθ ενόσ 

κινθματογράφου, ςε αντιςτοιχία με το περιεχόμενο του ςχετικοφ ςταδίου τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, που αποτελεί τθ παρακολοφκθςθ ενόσ ολιγόλεπτου 

βίντεο ςχετικά με το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. Θ ςχετικι ςχεδίαςθ επιτρζπει 

τθν όςο τον δυνατόν καλφτερθ μεταφορά – προςομοίωςθ των πραγματικϊν 

ςυνκθκϊν κάτω από τισ οποίεσ κα πραγματοποιοφνται οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςτον εικονικό κόςμο.  

3.2.5.3 Βιμα 3: Ενεργοποίθςθ 

Σο επόμενο ςτάδιο πρακτικά αποτελεί μζροσ τθσ αφόρμθςθσ των ςυμμετεχόντων, 

ωςτόςο διακρίνεται ωσ ξεχωριςτό βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, 

προκειμζνου να είναι ευδιάκριτθ θ διαφοροποίθςθ των δυο δράςεων που 

περιλαμβάνονται ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ με ςκοπό τθν κατανόθςθ του 

προβλιματοσ εκ μζρουσ των εκπαιδευόμενων.  

Ο εκπαιδευτισ ζχοντασ  τον ρόλο του καταλφτθ (Heron, 1999) ςτοχεφει ςτθν 

ενεργοποίθςθ των εκπαιδευόμενων. Ο ερευνθτισ κατευκφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτο μθχάνθμα διακτινιςμοφ, τουσ ενθμερϊνει για τθ λειτουργία του μθχανιματοσ 
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και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί θ μετάβαςθ των ςυμμετεχόντων, μζςω διακτινιςμοφ 

ςτο 2ο νθςί (Sirocco/190/65/23) του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ. 

το 2ο νθςί παρουςιάηονται προςομοιϊςεισ των ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ 

παρεμβαίνουν οι γιατροί χωρίσ ςφνορα για να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

Τπάρχει προςομοίωςθ πολεμικισ μάχθσ, περιοχι με κατεςτραμμζνα κτιρια λόγω 

ςειςμοφ, περιοχι με καταςτροφζσ λόγω πλθμμφρασ, καταςτροφζσ λόγω πυρκαγιϊν, 

αναπαράςταςθ υπαίκριων νοςοκομείων για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε 

πρόςφυγεσ, αναπαράςταςθ καραβανιϊν προςφφγων και εγκαταλειμμζνων 

παιδιϊν. 

κοπόσ τθσ παρουςίαςθσ, είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευόμενων για τθν 

αναγκαιότθτα των δράςεων των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα ςτθν κοινωνία, θ ςθμαςία 

του ζργου τουσ και θ ανακοφφιςθ που παρζχουν ςτουσ κιγόμενουσ.  

Σα ςχετικά ςτοιχεία είναι ςε ςυμφωνία με τα προαπαιτοφμενα ςχεδίαςθσ μιασ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ που αποβλζπει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, 

όπωσ ορίςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. 

 

 

Εικόνα 5: Άφιξθ ςτο 2ο νθςί 

 

Εικόνα 6: Προςομοίωςθ ςειςμοφ 
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Εικόνα 7: Προςομοίωςθ πολζμου 

 

Εικόνα 8: Προςομοίωςθσ πλθμμφρασ 

 

Εικόνα 9: Εξαντλθμζνοι πρόςφυγεσ 

 

Εικόνα 10: Καταςτροφι από πυρκαγιζσ 
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Εικόνα 11: Τπαίκρια νοςοκομεία 

 

Εικόνα 12: Εγκαταλελειμμζνα παιδιά 

 

Εικόνα 13: Φυςικι καταςτροφι (θφαίςτειο) 

 

Εικόνα 14: Διακτινιςμόσ τουσ  ςτο 1
ο
 νθςί 

 

Σο ςχετικό ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ζχει διάρκεια 30 λεπτά, θ δράςθ 

των ςυμμετεχόντων είναι ενεργι, κακϊσ τουσ δίνεται θ δυνατότθτα ομαδικισ 

εξερεφνθςθσ του νθςιοφ. Κατά μικοσ του νθςιοφ υπάρχει διάδρομοσ για τθ 

μετακίνθςθ των εκπαιδευόμενων, χωρίσ ωςτόςο να τουσ αποκλείεται πικανι 

παρζκκλιςθ από τθ προκακοριςμζνθ διαδρομι μετακίνθςθσ και αυτόβουλθσ 

εξερεφνθςθσ του νθςιοφ. Σο ςχετικό ςτάδιο διευκολφνει τθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εκπαιδευόμενων και τθν ανταλλαγι απόψεων, ςχετικά 

με τισ εικόνεσ που λαμβάνουν. Θ άφιξθ των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται ςτο 

κζντρο του νθςιοφ, επιτρζποντασ τον ταχφτερο προςανατολιςμό τουσ ςτο χϊρο και 

τθν ευκολία επιςτροφισ τουσ ςτο χϊρο όπου βρίςκεται το μθχάνθμα τθλζ-

μεταφοράσ. Για όλεσ τισ προςομοιϊςεισ ζχουν προςτεκεί ειδικά εφζ που 

επιτρζπουν τθν εικονικι αίςκθςθ των ςχετικϊν προςομοιϊςεων (κίνθςθ κφματοσ 

ςτθν προςομοίωςθ πλθμμφρασ, τρεμάμενα αντικείμενα και ζδαφοσ ςτθν περιοχι 

προςομοίωςθσ ςειςμοφ, φωνζσ παιδιοφ που κλαίει ςτον καταυλιςμό προςφφγων, 

κινοφμενθ λάβα θφαιςτείου, τρεμάμενεσ φωτιζσ, βομβαρδιςμοί αεροπλανοφόρων, 
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κινοφμενοι ςτρατιϊτεσ ςε πολεμικι δράςθ). Οι προςομοιϊςεισ των ςυνκθκϊν όπου 

παρεμβαίνουν οι γιατροί χωρίσ ςφνορα, πραγματοποιοφνται ςε ανοικτό χϊρο με 

ανοικτζσ δομζσ κτθρίων, διευκολφνοντασ τον προςανατολιςμό των χρθςτϊν. Ο 

ρόλοσ του εκπαιδευτι ςτθ παροφςα φάςθ είναι κακοδθγθτικόσ. 

το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 

 

χιμα 11: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Ενεργοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Μετά τα δυο πρϊτα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ οι εκπαιδευόμενοι 

ζχουν ζρκει ςε γνωριμία με τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ανεφκυνθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ 

απζναντι ςτον ςυνάνκρωπο και ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με  τρόπουσ περιοριςμοφ 

των ςχετικϊν αρνθτικϊν ςυνεπειϊν. Επίςθσ, μζχρι τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ζχουν 

δοκεί αρκετζσ ευκαιρίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. 

Κατόπιν, ακολουκεί θ εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τθ κεωρία τθσ 

γνωςτικισ μακθτείασ ςτο 1ο νθςί, ακολουκϊντασ τα προκαταρκτικά ςτάδια τθσ 

αφόρμθςθσ (προβολι ςφντομου ντοκιμαντζρ ςχετικά με τθ δράςθ των γιατρϊν 

χωρίσ ςφνορα) και ενεργοποίθςθσ (2ο νθςί) των εκπαιδευόμενων. 

3.2.5.4 Βιμα 4: Επίδειξθ (modeling) 

τθ ςυνζχεια οι εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν ςτον χϊρο παρουςίαςθσ τθσ γνϊςθσ- 

παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Αν κάποιοσ εκπαιδευόμενοσ 

επικυμεί μπορεί να δει κάποιο βίντεο περιςςότερεσ από μια φορζσ για τθν 

καλφτερθ κατανόθςι του. Κατόπιν, οι εκπαιδευόμενοι με τθν κακοδιγθςθ του 

ερευνθτι, μεταβαίνουν ςτθ  δεφτερθ περιοχι επίδειξθσ του νθςιοφ, με αναρτθμζνεσ 

διαφάνειεσ οδθγοφ πρϊτων βοθκειϊν. Ο εκπαιδευτισ, επεξθγεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ τισ διαφάνειεσ, τα ςθμεία που κα πρζπει να δϊςουν βαρφτθτα και 
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ςτθ ςυνζχεια τουσ αφινει να μελετιςουν ανεξάρτθτα τον οδθγό, ςφμφωνα με τισ 

δικζσ του ανάγκεσ. 

 

 

Εικόνα 15: Δωμάτιο επίδειξθσ 
 

Εικόνα 16: Προβολι βίντεο παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 

 

 

Εικόνα 17: Περιοχι οδθγοφ πρϊτων βοθκειϊν 

 

Εικόνα 18: Μελζτθ υλικοφ πρϊτων βοθκειϊν 

 

Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο επιτρζπει τθν εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων με 

δεξιότθτεσ που πικανόν να φανοφν χριςιμεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για τθ παροχι 

βοικειασ ςε ςυνανκρϊπουσ τουσ. 

Όπωσ διαπιςτϊνεται από τα παραπάνω, το ςτάδιο τθσ επίδειξθσ περιλαμβάνει δυο 

διαφορετικζσ μορφζσ επίδειξθσ, προβολι βίντεο παροχισ πρϊτων βοθκειϊν και 

μελζτθ ειδικϊν διαφανειϊν ανά ομάδεσ ςχετικά με τθ παροχι πρϊτων βοθκειϊν 

ςτουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. Θ πρϊτθ δραςτθριότθτα του ςταδίου επίδειξθσ ζχει 

διάρκεια 15 λεπτά, δεν περιλαμβάνει κάποιασ μορφισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων και ο ρόλοσ τουσ είναι πακθτικόσ και περιορίηεται ςτθν 

παρακολοφκθςθ των βίντεο. Αντίκετα, ςτθ 2θ δραςτθριότθτα του ςταδίου 

Επίδειξθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςε ομάδεσ αναηθτοφν τθ πλθροφορία ςχετικά με τον 

τρόπο παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςτισ διακζςιμεσ διαφάνειεσ και υπάρχει 

ανταλλαγι απόψεων ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ των 
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διαφόρων μορφϊν παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. Θ διάρκεια τθσ ςχετικισ 

δραςτθριότθτασ είναι 25 λεπτά, κατά τθν οποία ο ρόλοσ του εκπαιδευτι είναι 

πακθτικόσ και περιορίηεται ςτθ παρακολοφκθςθ των εκπαιδευόμενων. 

το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 

 

χιμα 12: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Επίδειξθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Θ πρϊτθ δραςτθριότθτα που δεν περιλαμβάνει άμεςθ εργαςία ςε ομάδεσ, 

πραγματοποιείται ςτο εςωτερικό κτθρίου, κακόςον οι κινιςεισ των 

εκπαιδευόμενων είναι γνωςτζσ εκ των προτζρων, χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ. 

Αντίκετα, θ δεφτερθ δραςτθριότθτα που βαςίηεται ςτθν ομαδικι εξερεφνθςθ και 

εργαςία λαμβάνει χϊρο ςε υπαίκριο χϊρο με τθν υποςτιριξθ ςχετικϊν ςθμάνςεων 

εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

3.2.5.5 Βιμα 5: Κακοδιγθςθ (coaching) 

Πλζον, οι εκπαιδευόμενοι ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων 

βοθκειϊν και μεταβαίνουν ςτο δωμάτιο κακοδιγθςθσ για περαιτζρω εκπαίδευςθ – 

εφαρμογι τθσ νζασ γνϊςθσ ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν. Θ περιοχι 

κακοδιγθςθσ, αποτελείται από δζκα (10) μονάδεσ υπολογιςτϊν, όπου ο κάκε 

εκπαιδευόμενοσ, καταλαμβάνει τον υπολογιςτι που του αντιςτοιχεί.  
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Με τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ εκ μζρουσ του εκπαιδευτι, εμφανίηονται ςε 

κάκε εκπαιδευόμενο οχτϊ (8) ερωτιςεισ ςχετικά με υποκετικά ςενάρια 

ςυμπτωμάτων που παρουςιάηουν αςκενείσ και καλοφνται οι εκπαιδευόμενοι να 

επιλζξουν μεταξφ των διακζςιμων επιλογϊν, τον ςωςτό τρόπο παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν και τθν ενδεδειγμζνθ δράςθ εκ μζρουσ του περικάλπτοντα. 

ε κάκε απάντθςι τουσ οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν άμεςθ ανατροφοδότθςθ, αν 

απάντθςαν ςωςτά και ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ απάντθςθσ, εμφανίηεται ςτον 

εκπαιδευόμενο επεξιγθςθ τθσ ενδεδειγμζνθσ δράςθσ και αιτιολόγθςι τθσ με βάςθ 

το υλικό που παρουςιάςτθκε ςτο ςτάδιο τθσ επίδειξθσ. 

 

 

Εικόνα 19: Δωμάτιο κακοδιγθςθσ 
 

Εικόνα 20: Ζναρξθ δραςτθριότθτασ κακοδιγθςθσ 

ε αυτό το ςτάδιο ο εκπαιδευτισ ζχει ςτθ διάκεςι του ειδικό πάνελ προβολισ τθσ 

επίδοςθσ των ςυμμετεχόντων και των ςφαλμάτων που πικανόν ζκαναν οι 

εκπαιδευόμενοι ςχετικά με τον ενδεδειγμζνο τρόπο παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. Αν 

ο εκπαιδευτισ διαπιςτϊςει πωσ ςεβαςτόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων, παρουςιάηει 

δυςκολία ςτθ παροχι ςυγκεκριμζνων μορφϊν παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, μπορεί 

να επιςτρζψει με τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο ςχετικά εκπαιδευτικό υλικό για μια 

ςφντομθ επανάλθψθ. 

Θ διάρκεια του ςχετικοφ ςταδίου είναι 15 λεπτά, με τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

αναλαμβάνουν ρόλο ενεργθτικό και τον εκπαιδευτι να περιορίηεται ςε ρόλο 

παρατθρθτι - κακοδθγθτι. Θ όποια πικανι ανατροφοδότθςθ προσ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ παρζχεται από το ςφςτθμα και όχι άμεςα από τον εκπαιδευτι. Σο 

ςχετικό γεγονόσ επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθν εξοικείωςθ με τισ 

δυνατότθτεσ που μπορεί να παρζχει ζνα εικονικό περιβάλλον ςε ςχετικζσ 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ. 
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το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 

 

χιμα 13: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Κακοδιγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Θ πραγματοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ εντόσ ειδικοφ κτθρίου και ατομικά ςε 

διαφορετικζσ εικονικζσ υπολογιςτικζσ ομάδεσ επιτρζπει τθν καλφτερθ 

προςομοίωςθ τθσ ςχετικισ δραςτθριότθτασ ςε αναλογία με υλοποίθςι τθσ με 

παραδοςιακά μζςα, επιτρζποντασ τθν καλφτερθ κατανόθςθ του ςκοποφ τθσ 

ςχετικισ δράςθσ. Θ ςχετικι ςχεδίαςθ απαιτεί τθν ατομικι δράςθ των 

εκπαιδευόμενων, χωρίσ τθν υποςτιριξθ τθσ ομάδασ, απαιτϊντασ  τθν επίδειξθ των 

ατομικϊν γνϊςεων που ζχει αποκομίςει ο κάκε εκπαιδευόμενοσ. 

3.2.5.6 Βιμα 6: Κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ (scaffolding) 

Κατά τθ διάρκεια των ερωτιςεων, ο εκπαιδευτισ ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα πάνελ 

που παρουςιάηει ςε πραγματικό χρόνο τισ επιδόςεισ των εκπαιδευόμενων ςτισ 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν και τα ςθμεία που ο κακζνασ 

δυςκολεφεται.  

Ζχοντασ τθν πλθροφορία αυτι ο εκπαιδευτισ, επιςθμαίνει ςε κάκε εκπαιδευόμενο 

τισ αδυναμίεσ του και ςυςτινει ποιο υλικό τθσ επίδειξθσ τυχόν κα πρζπει να 

μελετιςει εκ νζου. Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, αν μεγάλοσ αρικμόσ 

εκπαιδευόμενων, παρουςιάηει δυςκολία ςε ςυγκεκριμζνο τομζα παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν, παρουςιάηεται εκ νζου το αντίςτοιχο υλικό ςε αυτοφσ.   
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Εικόνα 21: Ενθμζρωςθ εκπαιδευομζνων για λάκοσ 
απαντιςεισ και παροχι βοικειασ 

 

Εικόνα 22: Αποτελζςματα δραςτθριότθτασ κακοδιγθςθσ 

 

Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο ζχει διάρκεια 10 λεπτϊν, ςυνεχίηεται θ διαδικαςία των 

ερωτιςεων με τζςςερισ (4) νζεσ ερωτιςεισ. Ο ρόλοσ των εκπαιδευόμενων ςυνεχίηει 

να είναι ενεργόσ, δεν παρζχεται ωςτόςο πλζον θ άμεςθ ανατροφοδότθςθ από το 

ςφςτθμα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με τον ενδεδειγμζνο τρόπο παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν, αλλά τον ςχετικό ρόλο αναλαμβάνει ο εκπαιδευτισ που πλζον αποκτά 

περιςςότερο ενεργό ρόλο. 

το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 

 

χιμα 14: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Θ ςχετικι δραςτθριότθτα αποτελεί επζκταςθ τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ-  

Κακοδιγθςθσ- και για τον λόγο αυτό αποφαςίςτθκε να λάβει χϊρα εντόσ του ίδιου 
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κτθρίου και με τθν ίδια δομι – μζςα, κακόςον οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν ιδθ 

εξοικειωκεί με τθ λειτουργία τθσ ςχετικισ αίκουςασ - προςομοίωςθσ εφαρμογισ 

γνϊςεων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 

3.2.5.7 Βιμα 7: Ζκφραςθ (articulation) 

Θ εξάςκθςθ των εκπαιδευόμενων ζχει ολοκλθρωκεί. Θ εφαρμογι των γνϊςεων που 

αποκτικθκαν κα ξεκινιςει ςε λίγο. Οι εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν ςτο δωμάτιο 

ζκφραςθσ που αποτελεί τον εςωτερικό χϊρο ενόσ νοςοκομείου με εννζα (9) 

αςκενείσ όςοι και οι εκπαιδευόμενοι. Ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μεταβαίνει ςτον δικό 

του αςκενι που ςυνοδεφεται από μια νοςοκόμα. 

Με τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ εκ μζρουσ του εκπαιδευτι, θ νοςοκόμα 

ενθμερϊνει τον εκπαιδευόμενο για τθν κατάςταςθ του αςκενι και ηθτάει τθ 

βοικεια του για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ. Ο εκπαιδευόμενοσ ςυςτινει ςτθ 

νοςοκόμα τι κα πρζπει να κάνει και άμεςα λαμβάνει ανατροφοδότθςθ για το 

αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ.  

Ο εκπαιδευόμενοσ, δεν λαμβάνει καμία ανατροφοδότθςθ για το ποια ιταν θ ςωςτι 

δράςθ ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ ενζργειασ. Πλζον εφαρμόηει τισ γνϊςεισ που 

απζκτθςε ςε εικονικό περιβάλλον, χωρίσ καμία βοικεια εκ μζρουσ του εκπαιδευτι 

ι του ςυςτιματοσ. 

Με το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ (αντιμετϊπιςθ τριϊν διαφορετικϊν περιπτϊςεων 

χριςθσ), ο εκπαιδευτισ ενθμερϊνεται από τισ νοςοκόμεσ για τθν επίδοςθ των 

εκπαιδευόμενων και οι επιδόςεισ των εκπαιδευόμενων είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ 

τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
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Εικόνα 23: Δωμάτιο Ζκφραςθσ / Εξερεφνθςθσ 

 

Εικόνα 24: Αςκενείσ ςε νοςοκομείο 

 

Εικόνα 25: Επιλογι αςκενι για παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν 

 

Εικόνα 26: Ο κάκε εκπαιδευόμενοσ αναλαμβάνει ζναν 
αςκενι 

Σο 6ο βιμα του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, παρζχει τθν ευκαιρία παροχισ εικονικισ 

βοικειασ εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων ςε αςκενείσ, που κεωρείται απαραίτθτο 

ςτοιχείο (παροχι ςχετικϊν ευκαιριϊν δράςθσ) για τθν καλλιζργεια κοινωνικισ 

ευκφνθσ ςε άτομα. 

Θ διάρκεια του ςχετικοφ ςταδίου είναι 20 λεπτά, ο ρόλοσ των εκπαιδευόμενων είναι 

ενεργόσ και οι εκπαιδευόμενοι αποτελοφν το ιατρικό προςωπικό του νοςοκομείου 

που καλείται να παράςχει πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ αςκενείσ, διευκολφνοντασ τθν 

αίςκθςθ κοινότθτασ μεταξφ των εκπαιδευόμενων. 

το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 
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χιμα 15: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Ζκφραςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Σο ςχετικό ςτάδιο λαμβάνει χϊρα εντόσ ενόσ εικονικοφ πρόχειρου  νοςοκομείου, το 

οποίο αποτελεί ιδανικι προςομοίωςθ αυτοςχζδιων νοςοκομείων που ετοιμάηονται 

από τουσ γιατροφσ χωρίσ ςφνορα ςε περιοχζσ όπου καλοφνται να παράςχουν 

ςχετικζσ υπθρεςίεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ βιϊνουν εικονικά τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ – 

περιβάλλοντα που προςφζρουν ςχετικζσ υπθρεςίεσ οι γιατροί χωρίσ ςφνορα. 

3.2.5.8 Βιμα 8: Αναςτοχαςμόσ (reflection) 

Θ δραςτθριότθτα του ςταδίου ζκφραςθσ ζχει ολοκλθρωκεί. Οι  εκπαιδευόμενοι 

ζχουν μια ςαφι εικόνα για τισ επιδόςεισ τουσ και τα αποτελζςματα τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Όλοι μαηί, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι, 

μεταβαίνουν ςτο δωμάτιο αναςτοχαςμοφ (ςτρογγυλι τράπεηα). 

Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι, οι ςυμμετζχοντεσ ςυηθτοφν για τισ επιδόςεισ 

τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του ψθφιακοφ κόςμου. Εντοπίηουν τα λάκθ τουσ, 

αναηθτοφν  προτεραιότθτεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων ενόσ 

περιςτατικοφ, ςυνδζοντασ τισ δραςτθριότθτεσ με το υλικό που παρουςιάςτθκε ςτο 

ςτάδιο επίδειξθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Με αφορμι ερεκίςματα – ερωτιςεισ του ερευνθτι ςχετικά με τθν ανάγκθ παροχισ 

βοικειασ ςτον ςυνάνκρωπο, θ ςυηιτθςθ επεκτείνεται ςε κζματα ςχετικά με τθν 

αναγκαιότθτα παροχισ βοικειασ ςτο ςυνάνκρωπο με κάκε τρόπο. 
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Εικόνα 27: Δωμάτιο Αναςτοχαςμοφ 

Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο παρζχει ευκαιρίεσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων, ευκαιρίεσ κριτικισ ανάλυςθσ του ζργου των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα, 

κριτικισ ανάλυςθσ διαφόρων κοινωνικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι 

κοινωνίεσ, των τρόπων που μποροφν εκείνοι να ςυνειςφζρουν ςτθν αντιμετϊπιςι 

τουσ, κακϊσ επίςθσ και  του εντοπιςμοφ, μζςω ςυηιτθςθσ, των λανκαςμζνων 

επιλογϊν παροχισ πρϊτων βοθκειϊν και διαπίςτωςθσ των κριτθρίων επιλογισ του 

ενδεδειγμζνου τρόπου παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςε αςκενείσ με βάςθ τα 

ςυμπτϊματα που εκείνοι παρουςιάηουν. 

Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ζχει διάρκεια 35 λεπτά, 

διακρίνεται ςτθν αρχικι ενθμζρωςθ των ομάδων ςχετικά με τα περιςτατικά 

αςκενϊν που αντιμετϊπιςε ο κακζνασ και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί 

ανατροφοδότθςθ ανά ομάδα ςχετικά με τισ αποφάςεισ δράςθσ του κάκε 

εκπαιδευόμενου. τθ ςυνζχεια, ακολουκεί ςχετικι ςυηιτθςθ - ανατροφοδότθςθ 

μεταξφ των τριϊν ομάδων που ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Θ 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εκπαιδευόμενων λαμβάνει χϊρα εντόσ των ομάδων και 

ο ρόλοσ τουσ είναι ενεργθτικόσ, ο ρόλοσ του εκπαιδευτι περιορίηεται ςε 

παρατθρθτι τθσ ςυηιτθςθσ, δίνοντασ ωςτόςο ερεκίςματα με ερωτιςεισ που 

απευκφνει ςτα μζλθ των ομάδων. 

το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 
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χιμα 16: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο περιλαμβάνει ομαδικι δράςθ και για αυτό το λόγο το 

ςχετικό τμιμα του εικονικοφ κόςμου που λαμβάνει χϊρα βρίςκεται ςε υπαίκριο 

χϊρο, με άμεςθ εικόνα ςτα διάφορα κτιρια – περιοχζσ του εικονικοφ κόςμου που 

επιςκζφτθκαν πρότερα οι εκπαιδευόμενοι. Επιλζγεται θ κζςθ των ςυμμετεχόντων 

ςε ςτρογγυλι τράπεηα, με ςκοπό ζμμεςα να αντιλθφκοφν πωσ ςτο ςυγκεκριμζνο 

ςτάδιο καλοφνται να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ και να ανταλλάξουν ιδζεσ – 

εμπειρίεσ μεταξφ τουσ. 

3.2.5.9 Βιμα 9: Εξερεφνθςθ (exploration) 

Πλζον οι εκπαιδευόμενοι, μετά το ςτάδιο αναςτοχαςμοφ και τθν ανταλλαγι 

απόψεων ςχετικά με τον ενδεδειγμζνο τρόπο αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

περιςτατικϊν μεταβαίνουν εκ νζου ςτο δωμάτιο ζκφραςθσ – νοςοκομείο. Δίνεται 

μια δεφτερθ ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για εφαρμογι των γνϊςεων που 

αποκόμιςαν. Πάλι ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μεταβαίνει ςτον δικό του αςκενι και θ 

νοςοκόμα του περιγράφει τα ςυμπτϊματα που εκείνοσ παρουςιάηει, διαφορετικά 

αυτι τθ φορά. Ηθτείται θ βοικεια του εκπαιδευόμενου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κατάςταςθσ. Αναμζνεται αυτι τθ φορά να τα πάνε καλφτερα οι εκπαιδευόμενοι, 

κακϊσ ζχουν ανταλλάξει απόψεισ και ιδζεσ μεταξφ τουσ για τθ βαρφτθτα των 

ςυμπτωμάτων που τυχόν παρουςιάηουν οι αςκενείσ και τισ προτεραιότθτεσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν.  
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Με το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ, οι επιδόςεισ των εκπαιδευόμενων είναι 

διακζςιμεσ ςτον εκπαιδευτι και τουσ εκπαιδευόμενουσ για μετζπειτα αξιολόγθςθσ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

 

Εικόνα 28: Επιςτροφι ςτο κρεβάτι του αςκενι 

 

 

Εικόνα 29: Εναλλαγι ερωτιςεων ςταδίων ζκφραςθσ – 
εξερεφνθςθσ 

Θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ολοκλθρϊνεται με μια τελευταία ευκαιρία για τθν 

παροχι εικονικισ βοικειασ εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων ςε ςυνανκρϊπουσ τουσ, 

ωσ απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςε ανκρϊπουσ. 

Σο τελευταίο ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ζχει διάρκεια 20 λεπτά, τα 15 

πρϊτα λεπτά αντιςτοιχοφν ςτθν ενεργι παροχι ςυμβουλϊν του εκπαιδευόμενου 

προσ τθ νοςοκόμα για τον ενδεδειγμζνο τρόπο αντιμετϊπιςθσ κάκε περιςτατικοφ 

και τα τελευταία 5 λεπτά ςτθν ανατροφοδότθςθ που παρζχει το ςφςτθμα ανά 

εκπαιδευόμενο ςχετικά με τισ επιδόςεισ του και τθν επιςιμανςθ πικανϊν 

αδυναμιϊν του εκπαιδευόμενου ςτθ διαδικαςία παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 

το παρακάτω ςχιμα ςυνοψίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

αντίςτοιχο ςτάδιο - βιμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 
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χιμα 17: Διαρρφκμιςθ ςταδίου Εξερεφνθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Για τθν υλοποίθςθ του ςταδίου Εξερεφνθςθσ επιλζγεται θ εκ νζου χριςθ του 

εικονικοφ νοςοκομείου που χρθςιμοποιικθκε ςτο ςτάδιο τθσ Ζκφραςθσ, κακϊσ οι 

εκπαιδευόμενοι είναι ιδθ εξοικειωμζνοι με το ςχετικό δωμάτιο και τθ δομι 

δραςτθριοτιτων εντόσ του εικονικοφ νοςοκομείου. 

3.2.6 Μορφζσ δράςθσ – δραςτθριότθτεσ 

Όπωσ διαφάνθκε από τθν περιγραφι τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ παραπάνω, 

εκείνθ περιλαμβάνει διαφορετικζσ μορφζσ δράςθσ και είδθ δραςτθριοτιτων με 

ςκοπό τθ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ των ςυμμετεχόντων και τθν αμεςότερθ 

εμπλοκι τουσ ςτισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

Επιπροςκζτωσ, όπωσ διαφαίνεται ςτο χιμα 7, όλα τα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ εμπεριζχουν δράςεισ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

των ςυμμετεχόντων, εφαρμόηοντασ ςχετικζσ προτάςεισ που αντλικθκαν από τθ 

διεκνι βιβλιογραφία ςχετικά με τρόπουσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ατόμων. 

Επίςθσ, θ ςχεδίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ βαςίςτθκε ςτο μοντζλο τθσ 

γνωςτικισ μακθτείασ, που όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, αποτελεί μοντζλο 

διδαςκαλίασ που δφναται να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςτα 
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άτομα, ςυνεπϊσ και ςτο επίπεδο τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων, 

κακόςον θ κοινωνικι ευκφνθ αποτελεί μορφι κοινωνικισ δεξιότθτασ.  

χετικά με τθ μορφι των δράςεων (ατομικι – ομαδικι), ςτον παρακάτω πίνακα 

ςυνοψίηεται ο ρόλοσ εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενων ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ που ςχεδιάςτθκε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ: 

Πίνακασ 3: Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενων ςε κάκε ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

τάδιο Εκπαιδευτισ Εκπαιδευόμενοσ Μορφισ δράςθσ 

Ρφκμιςθ 

περιβάλλοντοσ 

Ενεργόσ – κακοδθγθτισ Πακθτικόσ – λιψθ 

ερεκιςμάτων – δυνατότθτα 

ζκφραςθσ 

Ομαδικι δράςθ 

Αφόρμθςθ Ενεργόσ – κακοδθγθτισ Πακθτικόσ – λιψθ 

ερεκιςμάτων 

Ατομικι δράςθ 

Ενεργοποίθςθ Ενεργόσ – κακοδθγθτισ Πακθτικόσ – λιψθ 

ερεκιςμάτων 

Περιοριςμζνθ 

Επίδειξθ Ενεργόσ – κακοδθγθτισ Πακθτικόσ – μελζτθ υλικοφ 

Ενεργόσ – αναηιτθςθ υλικοφ 

Περιοριςμζνθ 

Κακοδιγθςθ Ενεργόσ – κακοδθγθτισ Ενεργόσ – προςπάκεια 

εφαρμογισ γνϊςθσ με άμεςθ 

υποςτιριξθ 

Ατομικι δράςθ 

Κλιμακοφμενθ 

υποςτιριξθ 

Παρακολουκεί τθ δράςθ των  

εκπαιδευομζνων, 

περιοριςμζνθ παρζμβαςθ 

Ενεργόσ – προςπάκεια 

εφαρμογισ γνϊςθσ με 

περιοριςμζνθ υποςτιριξθ 

Ατομικι δράςθ 

Ζκφραςθ Παρακολουκεί τθ δράςθ των 

εκπαιδευομζνων, 

περιοριςμζνθ παρζμβαςθ 

Ενεργόσ – προςπάκεια 

εφαρμογισ γνϊςθσ χωρίσ 

υποςτιριξθ 

Ατομικι δράςθ – τοιχεία 

ςυναγωνιςμοφ μεταξφ 

ομάδων 

Αναςτοχαςμό  Παρακολουκεί τθ δράςθ των  

εκπαιδευομζνων, 

περιοριςμζνθ παρζμβαςθ 

Ενεργόσ – ανταλλαγι 

απόψεων – εμπειριϊν μεταξφ 

εκπαιδευομζνων 

Εργαςία ςε ομάδεσ 

Εξερεφνθςθ Παρακολουκεί τθ δράςθ των 

εκπαιδευομζνων, 

περιοριςμζνθ παρζμβαςθ 

Ενεργόσ – προςπάκεια 

εφαρμογισ γνϊςθσ χωρίσ 

υποςτιριξθ 

Ατομικι δράςθ – τοιχεία 

ςυναγωνιςμοφ μεταξφ 

ομάδων 
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Οι ςχετικοί ρόλοι εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενων, όπωσ αποδόκθκαν ςτα πλαίςια 

τθσ παροφςασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, είναι ςε ςυμφωνία με τουσ 

ενδεδειγμζνουσ ρόλουσ εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενων κατά τθν εφαρμογι του 

μοντζλου τθσ γνωςτικισ μακθτείασ όπωσ περιγράφεται ςτο 2ο κεφάλαιο και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτον  Πίνακα 2 τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

3.2.7 Διαςτάςεισ μοντζλου γνωςτικισ μακθτείασ και εκπαιδευτικό ςενάριο 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτο 2ο κεφάλαιο θ εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ μοντζλου τθσ 

γνωςτικισ μακθτείασ περιλαμβάνει τζςςερισ διαςτάςεισ (περιεχόμενο, μζκοδοι, 

αλλθλουχία, κοινωνικοποίθςθ).  

τον παρακάτω πίνακα ςυνοψίηεται θ μορφι που λαμβάνουν οι ςχετικζσ διαςτάςεισ 

ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Πίνακασ 4: Διαςτάςεισ μοντζλου γνωςτικισ μακθτείασ ςε κάκε ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

 Περιεχόμενο Μζκοδοι Αλλθλουχία Κοινωνικοποίθςθ 

Ρφκμιςθ 

περιβάλλοντοσ 
Γνϊςθ τομζα 

Παρουςίαςθ - 

Προβλθματιςμόσ 

Απόκτθςθ γενικισ 

δεξιότθτασ πριν τθσ 

ειδικισ 

Εςωτερικά κίνθτρα 

Αφόρμθςθ Γνϊςθ τομζα 
Παρουςίαςθ - 

Προβλθματιςμόσ 

Απόκτθςθ γενικισ 

δεξιότθτασ πριν τθσ 

ειδικισ 

Εςωτερικά κίνθτρα 

Ενεργοποίθςθ Γνϊςθ τομζα 

Ομαδοςυνεργατικι 

μάκθςθ 

Απόκτθςθ γενικισ 

δεξιότθτασ πριν τθσ 

ειδικισ 

Εςωτερικά κίνθτρα 

Επίδειξθ 

Γνϊςθ τομζα 

Ευρετικζσ 

ςτρατθγικζσ 

Επίδειξθ 

υνεργατικι 

ζρευνα 

Αυξανόμενθ 

πολυπλοκότθτα 
Κοινότθτα 

Κακοδιγθςθ 
Ευρετικζσ 

ςτρατθγικζσ 

Πρακτικι 

εφαρμογι 

Αυξανόμενθ 

πολυπλοκότθτα 

Μάκθςθ που 

βαςίηεται ςτο πλαίςιο 

Κλιμακοφμενθ 

υποςτιριξθ 

Ευρετικζσ 

ςτρατθγικζσ 

Πρακτικι 

εφαρμογι 

Αυξανόμενθ 

πολυπλοκότθτα 

Μάκθςθ που 

βαςίηεται ςτο πλαίςιο 

Ζκφραςθ 
τρατθγικζσ 

ελζγχου 
Παιχνίδι ρόλων 

Αυξανόμενθ 

πολυπλοκότθτα 

Μάκθςθ που 

βαςίηεται ςτο πλαίςιο 

Αναςτοχαςμό τρατθγικζσ Ομαδοςυνεργατικι Αυξθμζνθ  υνεργατικι μάκθςθ 
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μάκθςθσ μάκθςθ ποικιλομορφία 

Εξερεφνθςθ 
τρατθγικζσ 

ελζγχου 
Παιχνίδι ρόλων 

Αυξθμζνθ  

ποικιλομορφία 

Μάκθςθ που 

βαςίηεται ςτο πλαίςιο 

 

Ειδικότερα, ακολουκεί περιγραφι ςχετικά με τθν εναλλαγι τθσ μορφισ κάκε 

διάςταςθσ εφαρμογισ του μοντζλου τθσ γνωςτικισ μακθτείασ για τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ: 

Περιεχόμενο: Σο περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςτα  πρϊτα ςτάδια 

του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου αποβλζπει ςτθν καλλιζργεια τθσ γνϊςθσ τομζα 

(domain knowledge) με τθ προβολι ςτοιχείων για το ζργο των γιατρϊν χωρίσ 

ςφνορα και τθν προβολι βίντεο ςχετικά με τον τρόπο παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 

ςτο ςυνάνκρωπο. Κατόπιν, το περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

αποβλζπει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ευρετικϊν ςτρατθγικϊν ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ με τθ παρουςίαςθ ςε εκείνουσ ςτθ 2θ δραςτθριότθτα του ςταδίου 

επίδειξθσ αποτελεςματικϊν τεχνικϊν παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςτισ ςχετικζσ 

διαφάνειεσ εντόσ του εικονικοφ κόςμου. τθ ςυνζχεια, το ςχετικό περιεχόμενο που 

περιλαμβάνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ αποβλζπει ςτθν καλλιζργεια ςτρατθγικϊν 

ελζγχου ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και ςτθ δυνατότθτα επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ 

μεκόδου παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςε αςκενείσ. Σζλοσ, ςτα δυο τελευταία ςτάδια 

του μοντζλου τθσ γνωςτικισ μακθτείασ (Αναςτοχαςμό, Εξερεφνθςθ) το περιεχόμενο 

των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων αποβλζπει ςτθν αναμόρφωςθ των γνϊςεων των 

εκπαιδευόμενων και ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ για τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο 

παροχισ πρϊτων βοθκειϊν και τθ ςχετικι μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα λανκαςμζνων 

επιλογϊν παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςε αςκενείσ. 

Μζκοδοι: ςχετικά με τθ μζκοδο διδαςκαλίασ που εφαρμόηεται ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ αρχικά επιλζγονται μζκοδοι που ζχουν ωσ ςκοπό τθν 

παρουςίαςθ του προβλιματοσ και τον ςχετικό προβλθματιςμό των 

εκπαιδευόμενων. Κατόπιν, ςτο ςτάδιο τθσ ενεργοποίθςθσ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ 

τθσ ομαδο-ςυνεργατικισ μάκθςθσ των εκπαιδευόμενων, ακολουκοφμενθ από τθν 

επίδειξθ μεκόδων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν κατά τθν ζναρξθ του ςταδίου 

Επίδειξθσ, το οποίο ςτάδιο ολοκλθρϊνεται με εφαρμογι εκ νζου μεκόδων 



 
 

138 

ςυνεργατικισ ζρευνασ κατά τθν εξερεφνθςθ ςε ομάδεσ προτεινόμενων μεκόδων 

παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. τθ ςυνζχεια, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ για ατομικι πρακτικι εφαρμογι των γνϊςεων και δεξιοτιτων 

που ζχουν αποκομίςει. το ςτάδιο Ζκφραςθσ και ςτο ςτάδιο Εξερεφνθςθσ, 

χρθςιμοποιείται θ τεχνικι παιχνιδιοφ ρόλων και ςτο ςτάδιο Αναςτοχαςμοφ 

επιλζγεται θ μζκοδοσ τθσ ομαδο-ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

Αλλθλουχία: τα τρία πρϊτα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ αποβλζπουν 

ςτθν απόκτθςθ γενικισ γνϊςθσ εκ μζρουσ των εκπαιδευόμενων (ανάγκθ παροχισ 

βοικειασ ςτον ςυνάνκρωπο, τρόποι υποςτιριξθσ ςυνανκρϊπων, ανάγκθ για 

κοινωνικι ευκφνθ). Κατόπιν, οι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτα τζςςερα 

πρϊτα ςτάδια (Επίδειξθ, Κακοδιγθςθ, Κλιμακοφμενθ Τποςτιριξθ, Ζκφραςθ) του 

μοντζλου τθσ γνωςτικισ μακθτείασ χαρακτθρίηονται από αυξανόμενθ 

πολυπλοκότθτα, απαιτϊντασ περιςςότερεσ δεξιότθτεσ εκ μζρουσ των 

ςυμμετεχόντων για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων. Σζλοσ, ςτα 

δυο τελευταία ςτάδια (Αναςτοχαςμό, Εξερεφνθςθ) του μοντζλου τθσ γνωςτικισ 

μακθτείασ απαιτείται από τουσ εκπαιδευόμενουσ θ εφαρμογι ευρφτερων 

ςτρατθγικϊν παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, ανάλυςθ των περιπτϊςεων παροχισ 

πρϊτων βοθκειϊν εκ μζρουσ των λοιπϊν εκπαιδευόμενων και παροχι πρϊτων 

βοθκειϊν ςε νζεσ περιπτϊςεισ αςκενϊν   (αυξανόμενθ ποικιλομορφία). 

Κοινωνικοποίθςθσ: τα πρϊτα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ θ μάκθςθ 

υποςτθρίηεται από τθν κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ προςπάκειασ 

ανάπτυξθσ εςωτερικϊν κινιτρων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ προβάλλοντάσ τουσ το ζργο 

των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα και προςομοιϊςεισ των ςυνκθκϊν – καταςτάςεων που 

απαιτοφν τθν παρζμβαςθ των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα και τθν προςφορά βοικειασ 

ςτον ςυνάνκρωπο. Κατόπιν, μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των εκπαιδευόμενων και 

τθν εξερεφνθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε ομάδεσ, μζςω τθσ αίςκθςθσ 

κοινότθτασ ενιςχφεται θ μάκθςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ. Κατόπιν, θ μάκθςθ υποςτθρίηεται από τθ δυνατότθτα που παρζχεται 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για εφαρμογι των γνϊςεων που ζχουν αποκομίςει 

(μάκθςθ που βαςίηεται ςτο πλαίςιο – situated learning) μζςω τθσ προςομοίωςθσ 

παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςε αςκενείσ εντόσ του εικονικοφ νοςοκομείου του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Σζλοσ, ςτο ςτάδιο του Αναςτοχαςμοφ θ εκπαιδευτικι 
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διαδικαςία υποςτθρίηεται από τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και τθν ανταλλαγι απόψεων 

και εμπειριϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων. 

3.3 Τλοποίθςθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Θ δραςτθριότθτα ζλαβε χϊρα τον Λοφνιο του 2015 και ςε αυτιν ςυμμετείχαν εννζα 

(9) εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δάςκαλοι) - ςυνάδελφοι του 

ερευνθτι. Πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ είχαν προθγθκεί 

μακιματα χριςθσ τθσ εφαρμογισ Second Life προσ τουσ ςυναδζλφουσ του 

ερευνθτι ςτο ςχολικό εργαςτιριο, ςτο κοινό ςχολείο εργαςίασ όλων των 

ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Ομοίωσ, θ δραςτθριότθτα 

υλοποιικθκε εντόσ του ίδιου ςχολικοφ εργαςτθρίου, παρουςία του ερευνθτι που 

ιταν διακζςιμοσ για τθν επίλυςθ κάκε πικανοφ προβλιματοσ ςφνδεςθσ – χριςθσ 

τθσ εφαρμογισ από τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ απαιτικθκαν περίπου 3 ϊρεσ (200 λεπτά), 

με τθν εξισ χρονικι κατανομι: 

 Ρφκμιςθ κλίματοσ: Είςοδοσ ςτον εικονικό κόςμο, ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ 

δράςθ που κα ακολουκιςει (20 λεπτά) 

 Αφόρμθςθ - Ενεργοποίθςθ: προβολι βίντεο ςχετικά με τθ δράςθ των 

γιατρϊν χωρίσ ςφνορα (10 λεπτά) 

 Αφόρμθςθ - Ενεργοποίθςθ: περιιγθςθ ςτο 2ο νθςί με παρουςίαςθ των 

ςυνκθκϊν επζμβαςθσ των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα (30 λεπτά) 

 Επίδειξθ: προβολι διαφόρων βίντεο ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων 

βοθκειϊν (15 λεπτά) 

 Επίδειξθ: μελζτθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (διαφάνειεσ) ςχετικά με τθν παροχι 

πρϊτων βοθκειϊν (25 λεπτά) 

 Κακοδιγθςθ: εκτζλεςθ τεςτ αξιολόγθςθσ ερωτιςεων πολλαπλϊν επιλογϊν 

με άμεςθ ανατροφοδότθςθ των απαντιςεων χριςτθ από το ςφςτθμα και 

παροχι ςχετικϊν ςυμβουλϊν (15 λεπτά) 
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 Κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ: επιπλζον ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν με 

άμεςθ ανατροφοδότθςθ από τον εκπαιδευτι και παροχι ςχετικϊν 

ςυμβουλϊν, μόνο όπου κρίνεται αναγκαίο (10 λεπτά) 

 Ζκφραςθ: εφαρμογι ςε αςκενι των γνϊςεων που αποκόμιςε ο κάκε 

εκπαιδευόμενοσ (20 λεπτά)  

 Αναςτοχαςμόσ:- υηιτθςθ – ανταλλαγι γνϊςεων – ιδεϊν μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων ςτο δωμάτιο τθσ ςτρογγυλισ τραπζηθσ (35 λεπτά) 

 Εξερεφνθςθ: επανάλθψθ τθσ υποςτιριξθσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ςε 

αςκενείσ με διαφορετικά ςυμπτϊματα αυτι τθ φορά  (20 λεπτά) 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ ο εκπαιδευτισ είχε τθ δυνατότθτα άμεςθσ 

παρατιρθςθσ των εκφράςεων και αντιδράςεων των ςυμμετεχόντων, ςχθματίηοντασ 

μια άμεςθ εικόνα για τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευόμενων από τθ ςυμμετοχι του 

ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 
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4 Κεφάλαιο 4: Ανάλυςθ αποτελεςμάτων 

4.1 Ερωτθματολόγια 
τουσ ςυμμετζχοντεσ δόκθκαν δυο (2) ερωτθματολόγια, το 1ο αφοροφςε ςτθν 

αξιολόγθςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ που ςχεδιάςτθκε και το 2ο ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. Σο 2ο ερωτθματολόγιο 

δόκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προσ ςυμπλιρωςθ δυο (2) φορζσ. Μια φορά (pre-

questionnaire) πριν τθν εκτζλεςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και μια δεφτερθ 

φορά (post-questionnaire) μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ για τθν 

αξιολόγθςθ πικανισ επίδραςθσ ςτθν κοινωνικι ευκφνθ των ςυμμετεχόντων, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

4.1.1 Εικονικόσ κόςμοσ 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ αξιολόγθςθ πικανισ επίδραςθσ ςε 

κζματα κοινωνικισ ανάπτυξθσ των ςυμμετεχόντων ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ που 

υλοποιοφνται με τθ χριςθ – εφαρμογϊν εικονικϊν περιβαλλόντων.  

Ωςτόςο κα πρζπει παράλλθλα να αξιολογθκεί και ο εικονικόσ κόςμοσ που 

αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ, κατά πόςο παρείχε τα 

απαραίτθτα χαρακτθριςτικά (ευκολία χριςθσ, ευκαιρίεσ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ, δυνατότθτεσ εξερεφνθςθσ, δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ, αίςκθςθ 

παρουςίασ) για τθ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ των ςυμμετεχόντων ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και τθν ικανοποίθςι τουσ από τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Αν και εφόςον ικανοποιοφνται οι 

παραπάνω ςυνκικεσ, κα μποροφν να κεωρθκοφν τα αποτελζςματα επίδραςθσ του 

εικονικοφ κόςμου ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ (κοινωνικι ευκφνθ) των ςυμμετεχόντων 

περιςςότερο αξιόπιςτα. 

Μετά το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ δόκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το 

ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του εικονικοφ κόςμου που περιγράφτθκε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο. Για κάκε ερϊτθςθ, θ αξιολόγθςθ τθσ απάντθςθσ των 

ςυμμετεχόντων, βαςίςτθκε ςτθν παρακάτω κατανομι κλίμακασ βακμολογίασ: 

 1.00 – 1.49: Πολφ χαμθλό 
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 1.50 – 2.49: Χαμθλό 

 2.50 – 3.49: Μζτριο 

 3.50 – 4.49: Τψθλό 

 4.50 – 5.00: Πολφ υψθλό 

Οι απαντιςεισ που ελιφκθςαν ςτισ ερωτιςεισ, από τουσ εννζα (9) ςυμμετζχοντεσ 

δαςκάλουσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ, 

ομαδοποιθμζνεσ ανά διάςταςθ αξιολόγθςθσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ: 
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Πίνακασ 5:  Απαντιςεισ ερωτθματολογίου ςχετικά με τθ διάςταςθ "Ευκολίασ χριςθσ" του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Λκανότθτα 

χριςθσ Θ/Τ 

5 5 0,19 1,39 4,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Λκανότθτα 

χριςθσ 

εικονικϊν 

περιβαλλόντων 

4 4 0,86 1,18 3,89 ΤΨΘΛΟ 

Αξιολόγθςθ 

ευκολίασ 

χριςθσ 

περιβάλλοντοσ 

5 5 0,44 1,39 4,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Οργάνωςθ 

δραςτθριοτιτων 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Ζλεγχοσ avatar 5 5 0,53 1,35 4,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Εμπιςτοςφνθ 

χριςτθ 

πλοιγθςθ – 

δράςθ 

5 5 0,50 1,37 4,67 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,59 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ κεωροφν πωσ το εικονικό 

περιβάλλον που αναπτφχκθκε είναι ιδιαίτερα εφκολο ςτθ χριςθ από ζνα άτομο με 

βαςικό επίπεδο γνϊςεων χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Θ ςυντριπτικι 

πλειονότθτα των ςυμμετεχόντων κεϊρθςαν πωσ το περιβάλλον ιταν εφχρθςτο, θ 

διαχείριςθ του avatar απλι, θ οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων εντόσ του εικονικοφ 

κόςμου αποτελεςματικι και νιϊκανε εμπιςτοςφνθ ςτισ κινιςεισ τουσ και ςτθν 

πλοιγθςι τουσ εντόσ του εικονικοφ κόςμου, ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ ςθμάνςεισ 

και τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτι. 
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Πίνακασ 6:  Απαντιςεισ ερωτθματολογίου ςχετικά με τθ διάςταςθ "Αίςκθςθ παρουςίασ" του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Προςομοίωςθ 

avatar 

4 4 0,19 1,21 4,22 ΤΨΘΛΟ 

Παρακίνθςθ 5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αίςκθςθ ιχου 5 5 0,50 1,37 4,67 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αίςκθςθ 

πραγματικότθτα 

4 4 0,44 1,22 4,22 ΤΨΘΛΟ 

Αίςκθςθ 

κίνθςθσ 

4 4 0,25 1,10 3,67 ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,33 

 

Ομοίωσ, οι ςυμμετζχοντεσ δεν επθρεάςτθκαν από τθ προςομοίωςι τουσ μζςω ενόσ 

avatar και είχαν τθν αίςκθςθ πωσ θ δραςτθριότθτα που ςυμμετείχαν ιταν 

πραγματικι και όχι προϊόν τεχνικισ εργαςίασ. Μποροφςαν εφκολα να αιςκανκοφν 

τουσ κορφβουσ του περιβάλλοντοσ και να διακρίνουν τισ κινιςεισ των υπόλοιπων 

ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Σζλοσ, το γενικότερο ςτιςιμο του 

περιβάλλοντοσ τουσ ϊκθςε ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

Πίνακασ 7:  Απαντιςεισ ερωτθματολογίου ςχετικά με τθ διάςταςθ "Δυνατότθτεσ εξερεφνθςθσ" του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Αλλθλεπίδραςθ 

με το 

περιβάλλον 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αυτό-

κακοδθγοφμενθ 

δράςθ 

4 4 0,61 1,21 4,11 ΤΨΘΛΟ 

Ρόλοσ 

ςυμμετεχόντων 

ςτθν 

5 5 0,19 1,39 4,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 
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εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ 

Επικζντρωςθ 

προςοχισ 

4 4 0,28 1,27 4,44 ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,56 

 

Επιπροςκζτωσ, οι ςυμμετζχοντεσ ζκριναν πωσ θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ τουσ 

παρείχε δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με το περιβάλλον. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν 

τθ δυνατότθτα να κατευκφνουν εν μζρει τισ κινιςεισ τουσ εντόσ του εικονικοφ 

κόςμου, να αναηθτιςουν και να εφαρμόςουν πλθροφορίεσ που ςυγκζντρωναν 

εντόσ του εικονικοφ κόςμου, ο οποίοσ και κζρδιςε τθν προςοχι τουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Πίνακασ 8:  Απαντιςεισ ερωτθματολογίου ςχετικά με τθ διάςταςθ "Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ" του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Επικοινωνία με 

εκπαιδευτι και 

λοιποφσ 

εκπαιδευόμενουσ 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Ανατροφοδότθςθ 

από εκπαιδευτι 

και το ςφςτθμα 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

υνεργαςία με 

υπόλοιπουσ 

5 5 0,00 1,44 5,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αίςκθςθ μζλουσ 

ομάδασ 

5 5 0,19 1,39 4,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,89 

 

Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ζνιωςαν μζλθ τθσ ομάδασ ςυμμετεχόντων ςτθν 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ και κεϊρθςαν πωσ το εικονικό περιβάλλον τουσ παρείχε 

τα απαραίτθτα μζςα και ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

κεϊρθςαν πολφ καλι τθν επικοινωνία τουσ με τον εκπαιδευτι και τουσ λοιποφσ 
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εκπαιδευόμενουσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, κακϊσ επίςθσ 

και τθν ανατροφοδότθςθ που ελάμβαναν από τον εκπαιδευτι και το ςφςτθμα. 

Πίνακασ 9:  Απαντιςεισ ερωτθματολογίου ςχετικά με τθ διάςταςθ "Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ" του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Αλλθλεπίδραςθ 

με εκπαιδευτι 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αλλθλεπίδραςθ 

με 

εκπαιδευόμενουσ 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Ανταλλαγι 

γνϊςεων – 

δεξιοτιτων 

4 5 1,36 1,29 3,89 ΤΨΘΛΟ 

Διευκόλυνςθ 

μάκθςθσ 

5 5 0,19 1,39 4,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Διευκόλυνςθ 

διαλόγου 

5 5 0,75 1,32 4,33 ΤΨΘΛΟ 

Διευκόλυνςθ 

ερωτιςεων 

5 5 1,00 1,38 4,67 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

φγκριςθ με 

φυςικι 

επικοινωνία 

4 4 0,36 1,19 4,11 ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,51 

 

Επιπροςκζτωσ, οι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν πωσ το εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

ςχεδιάςτθκε παρείχε τισ απαραίτθτεσ ευκαιρίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι κεϊρθςαν πολφ καλι τθν επικοινωνία με 

τον εκπαιδευτι και τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευόμενουσ και ςε χαμθλότερο βακμό 

(υψθλι) τθν ανταλλαγι γνϊςεων – δεξιοτιτων μεταξφ εκπαιδευόμενων εντόσ του 

εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν πωσ το περιβάλλον 

και οι δραςτθριότθτεσ που περιελάμβανε διευκόλυνε τθ μάκθςθ, τον διάλογο και 

τθν υποβολι ερωτιςεων μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Ωςτόςο, θ ποιότθτα 

επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευόμενων με τθν υποςτιριξθ του περιβάλλοντοσ, 

κεωρικθκε λίγο χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ 
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διάςταςθσ “Κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ” του περιβάλλοντοσ που ςχεδιάςτθκε για 

τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Πίνακασ 10:  Απαντιςεισ ερωτθματολογίου ςχετικά με τθ διάςταςθ "Βακμόσ ικανοποίθςθσ" του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

θμαντικότθτα 

γνϊςθσ ζργου 

γιατρϊν χωρίσ 

ςφνορα 

5 5 0,25 1,37 4,67 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

θμαντικότθτα 

γνϊςεισ 

παροχισ 

πρϊτων 

βοθκειϊν 

5 5 0,11 1,41 4,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Βελτίωςθ 

γνϊςεων 

παροχισ 

πρϊτων 

βοθκειϊν 

5 5 0,19 1,39 4,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Λκανοποίθςθ 

προςδοκιϊν 

5 5 0,53 1,35 4,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Ευχάριςτθ 

εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ 

5 5 0,00 1,44 5,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Δθμιουργικι 

ςκζψθ 

3 3 0,28 1,01 3,44 ΜΕΣΡΛΟ 

Κριτικι ςκζψθ 4 5 0,50 1,29 4,33 ΤΨΘΛΟ 

Χριςθ εικονικϊν 

κόςμων ςτθν 

εκπαιδευτικι 

διαδικαςία 

5 5 0,28 1,35 4,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,53 

 

Σζλοσ, θ διάςταςθ “Βακμόσ ικανοποίθςθσ” ιταν ιδιαίτερα υψθλόσ για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Οι εκπαιδευόμενοι κεϊρθςαν χριςιμεσ τισ πλθροφορίεσ που 

απόκτθςαν ςχετικά με το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα και τθν παροχι πρϊτων 
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βοθκειϊν. Ομοίωσ, κεϊρθςαν πωσ θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςυνζβαλε ςτθν 

απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν, αν χρειαςτεί κάτι 

ανάλογο ςτθν πραγματικι τουσ ηωι. Θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ κεωρικθκε 

ευχάριςτθ εναςχόλθςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ, ικανοποίθςε τισ αρχικζσ 

προςδοκίεσ των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι και κεωροφν πωσ υπάρχει δυνατότθτα 

περαιτζρω αξιοποίθςθσ εικονικϊν περιβαλλόντων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι 

μόνοι δείκτεσ αξιολόγθςθσ που ιταν χαμθλοί ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ 

ιταν θ ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ, που ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν 

υπιρχαν αρκετά ερεκίςματα ανάπτυξθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ, παρά μονάχα ερεκίςματα καλλιζργειασ κριτικισ ςκζψθσ. 

Από τισ απατιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο ερωτθματολόγιο, διαπιςτϊκθκε πωσ ςε 

όλεσ τισ διαςτάςεισ, θ ςχετικι βακμολογία είναι πολφ υψθλι, γεγονόσ που 

ςυνθγορεί πωσ το περιβάλλον που αναπτφχκθκε: 

1. Είναι φιλικό ςτθ χριςθ 

2. Δθμιουργεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ζντονθ αίςκθςθ παρουςίασ εντόσ του 

περιβάλλοντοσ που ςχεδιάςτθκε 

3. Παρζχει ευκαιρίεσ εξερεφνθςθσ του περιβάλλοντοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

4. Παρζχει ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

5. Λκανοποιεί τισ ανάγκεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ των ςυμμετεχόντων 

6. Παρζχει υψθλό επίπεδο ικανοποίθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

Από το παρακάτω διάγραμμα που αποτυπϊνει τθ ςυνολικι βακμολογία (μζςοσ 

όροσ) ανά διάςταςθ αξιολόγθςθσ, διαπιςτϊνεται πωσ για όλεσ τισ διαςτάςεισ 

αξιολόγθςθσ θ αντίςτοιχθ τιμι είναι μεγαλφτερθ του 4 (ΤΨΘΛΘ) και για τισ πζντε 

από εκείνεσ θ τιμι είναι μεγαλφτερθ του 4,5 (ΠΟΛΤ ΤΨΘΛΘ). Μεγαλφτερθ 

βακμολογία ζλαβαν οι διαςτάςεισ - δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ (4,89) και ευκολίασ 

χριςθσ (4,59) του εικονικοφ περιβάλλοντοσ, ενϊ τθ μικρότερθ τιμι ζλαβε θ 

διάςταςθ αίςκθμα παρουςίασ (4,33) εντόσ του εικονικοφ κόςμου: 
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χιμα 18: υγκεντρωτικά αποτελζςματα αξιολόγθςθσ εικονικοφ κόςμου με χριςθ ερωτθματολογίων 

4.1.2 Κοινωνικι ευκφνθ 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ ςτθν κοινωνικι ευκφνθ των ςυμμετεχόντων τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ χρθςιμοποιικθκε το ςχετικό ερωτθματολόγιο που ζχει 

αναπτυχκεί από τουσ Augustiniene & Κovalchuk (2011), το οποίο περιλαμβάνει 

τριάντα-επτά (37) ερωτιςεισ τφπου Likert (1-6). Σο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο 

αξιολογεί το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των ατόμων ςε πζντε διαφορετικζσ 

διαςτάςεισ, όπωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Οι αρικμθτικζσ 

απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων αντιςτοιχίηονται ςτισ εξισ περιγραφικζσ κατθγορίεσ 

τιμϊν: 

 1.00 – 2.00: Πολφ χαμθλό 

 2.01 – 3.00: Χαμθλό 

 3.01 – 4.00: Μζτριο 

 4.01 – 5.00: Τψθλό 

 5.01 – 6.00: Πολφ υψθλό 

Επιπροςκζτωσ, όςεσ από τισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου είχαν αρνθτικι 

διατφπωςθ, άλλαξε θ διατφπωςι τουσ προκειμζνου να μθν υπάρχουν ερωτιςεισ με 

Σςγκεντπωτικά αποτελέσματα επωτηματολογίων 

(εικονικόρ κόσμορ)
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αρνθτικι διατφπωςθ και να μποροφν εφκολα να εξαχκοφν οι μζςοι όροι τιμϊν ςτισ 

απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων.  

Σο ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε αρχικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ πριν τθν 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ και ςτθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊκθκε ξανά μετά το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων πριν το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ, 

ομαδοποιθμζνεσ ανά διάςταςθ κοινωνικισ ευκφνθσ: 
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Πίνακασ 11: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “Πολιτικι ςυνείδθςθ” – pre test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Με ενδιαφζρει 

πάρα πολφ θ 

δουλεία μου 

(εργαςία) να 

προςφζρει 

κάτι κετικό 

ςτουσ 

ςυνανκρϊπουσ 

μου 

6 6 0,11 0,33 5,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Κάκε 

άνκρωποσ, κα 

πρζπει 

τουλάχιςτον 

περιςταςιακά 

να αφιερϊνει 

χρόνο για το 

καλό τθσ 

κοινωνίασ που 

ηει και τθσ 

χϊρασ του 

5 5 0,19 0,44 4,78 ΤΨΘΛΟ 

Προςπακϊ οι 

ενζργειζσ μου 

να 

προςφζρουν 

κάτι καλό ςτθν 

πατρίδα, όταν 

είναι δυνατόν 

5 5 0,28 0,53 4,56 ΤΨΘΛΟ 

Παρά τα όποια 

προςωπικά 

προβλιματα 

αντιμετωπίηω, 

βρίςκω πάντα 

χρόνο να 

αςχολθκϊ με 

κοινωνικά 

προβλιματα 

4 3 0,69 0,83 3,78 ΜΕΣΡΛΟ 

Θ παράβαςθ 

των κανόνων 

μιασ 

κοινωνίασ, 

αποτελεί 

6 6 0,00 0,00 6,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 
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δείγμα 

ζλλειψθσ 

κοινωνικισ 

ευκφνθσ 

Θ ευκφνθ ενόσ 

ανκρϊπου 

απζναντι ςτθν 

κοινωνία, είναι 

να είναι καλόσ 

εργαηόμενοσ 

4 4 0,50 0,71 4,00 ΜΕΣΡΛΟ 

Αναηθτϊ τθν 

κοινωνικι 

εργαςία και 

τθν ευκφνθ 

που πθγάηει 

από αυτιν 

5 5 0,28 0,53 4,56 ΤΨΘΛΟ 

Ο 

πατριωτιςμόσ 

αποτελεί 

κακικον κάκε 

πολίτθ ενόσ 

κράτουσ 

5 5 0,61 0,78 4,89 ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,81 

 

Από τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων διαπιςτϊνεται πωσ εκείνοι παρουςιάηουν 

υψθλι πολιτικι ςυνείδθςθ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει πωσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

απάντθςαν ότι θ κοινωνικι ευκφνθ απαιτεί ςεβαςμό των κανόνων μιασ κοινωνίασ. 

Ωςτόςο, μεγάλο μζροσ των ςυμμετεχόντων δθλϊνει πωσ λόγω ζλλειψθσ χρόνου και 

προςωπικϊν κεμάτων δυςκολεφονται να αφιερϊςουν προςωπικό τουσ χρόνο για 

τθν κοινωνία. Σζλοσ, όλοι οι δάςκαλοι νιϊκουν ευχαριςτθμζνοι με το επάγγελμά 

τουσ, κακϊσ μζςω του επαγγζλματόσ τουσ και τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ των μικρϊν 

παιδιϊν ζχουν τθν ευκαιρία να προςφζρουν κάτι ςτθν κοινωνία. Επίςθσ, 

διακατζχονται από υψθλά αιςκιματα πατριωτιςμοφ και προςφζρουν βοικεια 

ςτουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ, όταν τουσ δίνονται ςχετικζσ ευκαιρίεσ. 
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Πίνακασ 12: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν” – 
pre test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Ποτζ δεν 

αγνοϊ τισ 

προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ 

για να 

κερδίςω 

χρόνο ι 

χριμα 

4 4 0,86 1,22 4,11 ΤΨΘΛΟ 

Θ προςφορά 

βοικειασ ςτον 

ςυνάνκρωπο, 

αποτελεί μια 

χριςιμθ 

ενζργεια 

ανεξαρτιτωσ 

πωσ κα 

αξιολογθκεί 

από τουσ 

τριγφρω 

6 6 0,28 0,53 5,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αν γνϊριηα 

πωσ μια 

δράςθ μου 

ζχει 

προκαλζςει 

κακό ςε 

κάποιον άλλο, 

κα ζκανα τα 

πάντα για τθν 

ανατροπι του 

κακοφ που 

προκάλεςα 

6 6 0,19 0,44 5,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Όταν 

λαμβάνω μια 

απόφαςθ, 

ςιγουρεφομαι 

πρϊτα πωσ 

δεν ζχει 

αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ ςε 

κανζναν 

ςυνάνκρωπό 

5 5 1,00 1,38 4,67 ΤΨΘΛΟ 
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μου 

Ανεξαρτιτωσ 

του 

απαιτοφμενου 

χρόνου και 

κόςτουσ, 

πάντα κα 

πρζπει να 

εξετάηονται 

όλεσ οι 

πικανζσ 

παρενζργειεσ 

των δράςεϊν 

μασ, πριν τθν 

υιοκζτθςθ 

κάκε ςτάςθσ 

εκ μζρουσ μασ 

6 6 0,28 0,53 5,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Οι κανόνεσ 

αςφαλείασ κα 

πρζπει να 

εφαρμόηονται 

με ςυνζπεια 

ακόμα και αν 

είναι πολφ 

αυςτθροί και 

κακυςτεροφν 

τισ 

διαδικαςίεσ 

5 6 1,50 1,47 4,67 ΤΨΘΛΟ 

Αναλογίηομαι 

πικανζσ 

ςυνζπειεσ των 

πράξεων μου, 

ακόμα και για 

δράςεισ 

προςωπικοφ 

αποκλειςτικά 

παρεχομζνου 

4 4 0,61 1,21 4,11 ΤΨΘΛΟ 

Όταν κάποιοσ 

κάνει 

καινοφργιεσ 

επενδφςεισ ςε 

μια περιοχι 

κα πρζπει να 

ζχει 

αναλογιςτεί 

5 5 0,25 0,50 5,00 ΤΨΘΛΟ 
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πικανζσ 

αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ 

ςτθν τοπικι 

κοινωνία 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,93 

Επίςθσ, διαπιςτϊνεται πωσ οι ςυμμετζχοντεσ κατζχουν υψθλό επίπεδο 

ςυνειδθτοποίθςθσ των ενεργειϊν τουσ και των πικανϊν επιπτϊςεϊν τουσ ςε 

άλλουσ ανκρϊπουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ενδιαφζρονται για τισ πικανζσ επιπτϊςεισ 

των πράξεϊν τουσ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ και τείνουν να εξετάηουν τον 

ςυγκεκριμζνο παράγοντα πριν τθ λιψθ ςχετικϊν αποφάςεων. Θ τάςθ αυτι 

περιορίηεται όταν θ απόφαςθ αφορά δράςεισ προςωπικοφ χαρακτιρα και όχι 

επαγγελματικζσ ι κοινωνικζσ δράςεισ. Επίςθσ, δεν είναι ιςχυρι θ τάςθ ελζγχου 

όλων των προδιαγραφϊν αςφαλείασ και θ τιρθςθ του χρόνου που απαιτείται για 

τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ, με πικανότερθ αιτία τθν ανάγκθ άμεςθσ ανταπόκριςισ 

τουσ ςε επαγγελματικζσ, κοινωνικζσ ι οικογενειακζσ απαιτιςεισ. 

Πίνακασ 13: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “Αλτρουιςμόσ” – pre test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

ε κρίςιμα 

κζματα για τθν 

παγκόςμια 

αςφάλεια και 

ειρινθ, είναι 

ςίγουρο πωσ 

κα αναλάβω 

κάποια δράςθ 

υπζρ τθσ 

παγκόςμιασ 

ειρινθσ 

5 5 0,28 0,53 4,56 ΤΨΘΛΟ 

Πζραν τθσ 

προςφοράσ 

βοικειασ ςε 

όςουσ κρίνω 

εγϊ, πάντα 

όταν κάποιοσ 

με ηθτάει χζρι 

βοικεια, κα 

κάνω ότι 

4 4 0,78 1,29 4,44 ΤΨΘΛΟ 



 
 

156 

μπορϊ 

προκειμζνου 

να βοθκιςω 

Δεν διςτάηω, 

όταν μπορϊ να 

βοθκιςω 

ςυνανκρϊπουσ 

μου 

6 6 0,28 0,53 5,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Σο ενδιαφζρον 

για τθν 

ικανοποίθςθ 

των αναγκϊν 

του 

ςυνανκρϊπων 

μου, οριςμζνεσ 

φορζσ είναι 

μεγαλφτερο 

από το 

ενδιαφζρον 

ικανοποίθςθσ 

των δικϊν μου 

αναγκϊν 

5 5 0,44 0,67 4,78 ΤΨΘΛΟ 

υναρπάηομαι 

από τθν ιδζα 

παροχισ 

βοικειασ ςε 

ςυνανκρϊπουσ 

μου 

5 5 0,50 0,71 5,00 ΤΨΘΛΟ 

Δεν νιϊκω 

άςχθμα όταν 

ηθτάω βοικεια 

από ζναν 

ςυνάνκρωπο 

6 6 0,27 0,52 5,63 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 5,00 

ε κζματα αλτρουιςμοφ, οι ςυμμετζχοντεσ διακρίνονται από υψθλά επίπεδα 

ανιδιοτελοφσ προςφοράσ βοικειασ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. Θ διάςταςθ 

αλτρουιςμοφ αποτελεί τθ διάςταςθ κοινωνικισ ευκφνθσ για τθν οποία οι 

εκπαιδευόμενοι παρουςιάηουν το υψθλότερο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ δεν διςτάηουν να ηθτιςουν βοικεια από άλλουσ ανκρϊπουσ και να 

προςφζρουν τθ δικι τουσ βοικεια όταν χρειάηεται. Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ 
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δθλϊνουν πωσ είναι ζτοιμοι να λάβουν δράςεισ υπζρ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ, 

εφόςον τουσ δοκεί ςχετικι δυνατότθτα. 

Πίνακασ 14: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “Νομικι ευκφνθ” – pre test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Αν κάποιοσ 

γνωςτόσ μου 

ζχει προβεί ςε 

παράνομεσ 

πράξεισ, κα 

μιλιςω μαηί 

του για τισ 

αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ των 

πράξεϊν του 

4 4 1,36 1,17 4,11 ΤΨΘΛΟ 

Αν κατά λάκοσ 

παραβϊ τον 

νόμο, νοιϊκω 

πολφ άςχθμα 

6 6 0,53 1,59 5,44 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Όταν 

παρακολουκϊ 

μια 

αςτυνομικι 

ταινία ςτθν 

τθλεόραςθ, 

ςυχνά 

ταυτίηομαι με 

τθν αςτυνομία 

που 

καταδιϊκει 

τον δράςτθ 

και όχι με τον 

δράςτθ 

2 3 1,19 1,01 2,22 ΧΑΜΘΛΟ 

Μπορϊ να 

νοιϊςω 

ςυμπόνια για 

ανκρϊπουσ 

που ζχουν 

παραβεί τον 

νόμο 

5 5 0,61 1,46 5,11 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Θ δικαιοςφνθ 

και θ 

4 1 3,28 1,71 3,44 ΜΕΣΡΛΟ 
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νομοκεςία για 

εμζνα είναι 

πάντα 

ταυτόςθμεσ 

ζννοιεσ 

Δεν 

δικαιολογείται 

ςε καμία 

περίπτωςθ θ 

παράβαςθ τθσ 

νομοκεςίασ 

ενόσ κράτουσ, 

όςο αγακόσ 

και αν είναι ο 

λόγοσ τθσ 

παράβαςθσ 

2 2 0,75 0,87 2,00 ΧΑΜΘΛΟ 

Κα μποροφςα 

να δουλεφω 

με επιτυχία 

είτε ωσ 

αςτυνομικόσ 

είτε ωσ 

δικαςτισ 

2 2 1,61 1,27 2,11 ΧΑΜΘΛΟ 

Οι πολίτεσ 

ςζβονται το 

νόμο, με 

ςκοπό τθν 

προάςπιςθ 

του 

ςυμφζροντοσ 

του κράτουσ 

ςτο οποίο 

ηουν και 

εργάηονται 

3 3 1,44 1,20 3,22 ΜΕΣΡΛΟ 

Κάκε 

παράβαςθ του 

νόμου, 

αποτελεί 

πρϊτα από 

όλα ζγκλθμα 

κατά τθσ 

ανκρωπότθτασ 

και τθσ 

κοινωνίασ 

3 3 2,69 1,64 3,22 ΜΕΣΡΛΟ 
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ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 3,43 

 

Όςον αφορά ςτθ νομικι ευκφνθ των ςυμμετεχόντων, εκείνθ παρουςιάηεται να είναι 

ςε μζτρια επίπεδα, κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ ενδιαφζρονται πικανότατα 

περιςςότερο για τθν αξία του ςκοποφ των πράξεϊν τουσ και όχι αν οι πράξεισ τουσ 

ςυμμορφϊνονται με το ιςχφον νομικό πλαίςιο. Οι ςυμμετζχοντεσ νιϊκουν 

ςυμπόνια για ανκρϊπουσ που ζχουν παραβεί τθ νομοκεςία, δεν κεωροφν πωσ κάκε 

πικανι παραβίαςθ τθσ νομοκεςίασ ιςοδυναμεί με ζγκλθμα κατά τθσ ανκρωπότθτασ 

και κεωροφν πωσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όταν ο ςκοπόσ τθσ παραβίαςθσ τθσ 

νομοκεςίασ είναι αγνόσ, δεν κα πρζπει θ δικαιοςφνθ να εξαντλεί τθν αυςτθρότθτά 

τθσ. Παρότι το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ που παρουςιάηουν οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτον τομζα νομικισ ευκφνθσ, δεν είναι υψθλόσ, ωςτόςο πικανϊσ να είναι 

ςφμφωνοσ με τισ αξίεσ και τα πιςτεφω  των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, αν λθφκεί υπόψθ πωσ θ διατφπωςθ των ερωτιςεων δεν 

περιλαμβάνει αναφορζσ ςε πικανοφσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθν παραβίαςθ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ ι τθ βαρφτθτα των ςχετικϊν πράξεων. 

 
Πίνακασ 15: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “Θκικισ ςυνείδθςθσ” – pre test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

ε πολλζσ 

κακθμερινζσ 

δράςεισ, το να 

μθν κάνει 

κάποιοσ κάτι, 

ιςοδυναμεί με 

το να κάνει 

κάτι κακό 

4 4 0,78 1,29 4,44 ΤΨΘΛΟ 

Σο να μθν 

κάνει κάτι για 

τθν πρόλθψθ 

ενόσ 

ατυχιματοσ, 

είναι ςαν να 

προκαλείσ το 

ατφχθμα ο 

4 4 1,03 1,31 4,44 ΤΨΘΛΟ 
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ίδιοσ 

Ζνασ κϊδικασ 

δεοντολογίασ 

είναι 

ςθμαντικό να 

υπάρχει και να 

εφαρμόηεται 

ςε κάκε 

επάγγελμα 

6 6 0,11 0,33 5,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Θ ζλλειψθ 

δράςθσ, 

αποτελεί 

ςυνϊνυμο τθσ 

αρνθτικισ 

δράςθσ 

3 2 2,50 1,58 3,33 ΜΕΣΡΛΟ 

τεναχωριζμαι 

όταν μακαίνω 

πωσ 

ςυνάνκρωποί 

μου 

αποτζλεςαν 

αντικείμενο 

εκμετάλλευςθσ 

6 6 0,00 0,00 6,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Καμία 

δικαιολογία 

δεν είναι ικανι 

να 

δικαιολογιςει 

τθν πρόκλθςθ 

κακοφ ςε 

ςυνάνκρωπό 

μασ 

6 6 0,19 0,44 5,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 4,98 
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Σζλοσ, ςε κζματα θκικισ ευκφνθσ οι δάςκαλοι που ςυμμετείχαν ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ διακρίνονται από υψθλά επίπεδα θκικισ ςυνείδθςθσ, θ οποία και ζχει 

μεγαλφτερθ ςθμαςία για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ςχζςθ με τθ νομικι ςυνείδθςθ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ αιςκάνονται άςχθμα αν γνωρίηουν πωσ πράξεισ τουσ ζχουν 

επθρεάςει αρνθτικά άλλουσ ανκρϊπουσ και κεωροφν πωσ δεν υπάρχει καμία 

δικαιολογία, ικανι να δικαιολογιςει τθν πρόκλθςθ κακοφ ςε κάποιον άνκρωπο. 

Επίςθσ, οι περιςςότεροι από αυτοφσ ακολουκοφν δεοντολογικό κϊδικα 

επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ ωσ δάςκαλοι. Σο μόνο ςθμείο ςτο οποίο δεν 

παρατθροφνται υψθλά επίπεδα κοινωνικισ ευκφνθσ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ θ 

απουςία δράςεων αντιμετϊπιςθσ ι δράςεων πρόλθψθσ ενόσ κακοφ, μποροφν να 

προκαλζςουν ανάλογο κακό. 

φμφωνα με τισ απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςτο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ 

τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ ατόμου των Augustiniene & Κovalchuk (2011) οι 

ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν ζρευνα 

διακατζχονται με φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ από τισ εξισ μορφζσ – διαςτάςεισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ: 

1. Αλτρουιςμόσ (5,00/6) 

2. υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν (4,98/6) 

3. Θκικι ςυνείδθςθ (4,93/6) 

4. Πολιτικι ςυνείδθςθ (4,81/6) 

5. Νομικι ευκφνθ (3,43/6) 

Οι τζςςερισ (4) πρϊτεσ μορφζσ κοινωνικισ ευκφνθσ αντιςτοιχοφν ςε υψθλά επίπεδα 

κοινωνικισ ευκφνθσ και μόνο ςτον τομζα νομικισ ευκφνθσ παρουςιάηουν οι 

ςυμμετζχοντεσ μζτριο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ. Ωςτόςο για καμία διάςταςθ – 

μορφι κοινωνικισ ευκφνθσ οι ςυμμετζχοντεσ δεν διακατζχονται από πολφ υψθλά 

επίπεδα (>5/6) κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Διαγραμματικά θ κοινωνικι ευκφνθ των εκπαιδευόμενων πριν τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
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χιμα 19: Επίπεδα κοινωνικισ ευκφνθσ εκπαιδευομζνων πριν τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ 

Πρακτικά το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα και θ γνϊςθ παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν ςυνδζονται περιςςότερο με τισ μορφζσ κοινωνικισ ευκφνθσ: (i) 

αλτρουιςμόσ, (ii) θκικι ςυνείδθςθ και (iii) ςυνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν. Οι 

αντίςτοιχεσ διαςτάςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ αποτελοφν και τισ διαςτάςεισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ ςτισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ εμφανίηουν τα υψθλότερα 

επίπεδα κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, ηθτικθκε εκ νζου από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ ενόσ ατόμου. τισ διαςτάςεισ πολιτικισ ςυνείδθςθσ και νομικισ 

ευκφνθσ δεν παρουςιάςτθκε καμία διαφοροποίθςθ ςτισ απαντιςεισ των 

ςυμμετεχόντων. Διαφοροποίθςθ παρουςιάςτθκε μονάχα ςτισ υπόλοιπεσ τρεισ (3) 

διατάςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Επίςθσ, παρουςιάηεται διαφοροποίθςθ όςον αφορά 

ςτθ ςειρά κατάταξθσ των διαςτάςεων – μορφϊν κοινωνικισ ευκφνθσ για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ: 

1. Θκικισ ςυνείδθςθσ (5,7/6 από 4,93/6: + 0,73/6) 

2. Αλτρουιςμόσ (5,42/6 από 5/6: + 0,42/6) 

3. υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν (5,06 από 4,98/6: + 0,08/6) 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ διαπιςτϊνεται ςθμαντικι βελτίωςθ 

ςτον τομζα τθσ θκικισ ςυνείδθςθσ των ςυμμετεχόντων, ςε δευτερεφοντα βακμό 
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βελτίωςθ ςτθ διάςταςθ αλτρουιςμοφ των ςυμμετεχόντων και τζλοσ μια μικρι 

αφξθςθ ςτον τομζα - διάςταςθ ςυνειδθτοποίθςθσ ενεργειϊν εκ μζρουσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ: 

Πίνακασ 16: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν” – 
pro test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

Ποτζ δεν 

αγνοϊ τισ 

προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ 

για να 

κερδίςω 

χρόνο ι 

χριμα 

4 4 0,86 1,22 4,11 ΤΨΘΛΟ 

Θ προςφορά 

βοικειασ ςτον 

ςυνάνκρωπο, 

αποτελεί μια 

χριςιμθ 

ενζργεια 

ανεξαρτιτωσ 

πωσ κα 

αξιολογθκεί 

από τουσ 

τριγφρω 

6 6 0,00 1,73 6,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Αν γνϊριηα 

πωσ μια 

δράςθ μου 

ζχει 

προκαλζςει 

κακό ςε 

κάποιον άλλο, 

κα ζκανα τα 

πάντα για τθν 

ανατροπι του 

κακοφ που 

προκάλεςα 

6 6 0,00 1,73 6,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Όταν 

λαμβάνω μια 

απόφαςθ, 

ςιγουρεφομαι 

πρϊτα πωσ 

5 5 1,00 1,38 4,67 ΤΨΘΛΟ 
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δεν ζχει 

αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ ςε 

κανζναν 

ςυνάνκρωπό 

μου 

Ανεξαρτιτωσ 

του 

απαιτοφμενου 

χρόνου και 

κόςτουσ, 

πάντα κα 

πρζπει να 

εξετάηονται 

όλεσ οι 

πικανζσ 

παρενζργειεσ 

των δράςεϊν 

μασ, πριν τθν 

υιοκζτθςθ 

κάκε ςτάςθσ 

εκ μζρουσ μασ 

6 6 0,28 0,53 5,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Οι κανόνεσ 

αςφαλείασ κα 

πρζπει να 

εφαρμόηονται 

με ςυνζπεια 

ακόμα και αν 

είναι πολφ 

αυςτθροί και 

κακυςτεροφν 

τισ 

διαδικαςίεσ 

5 6 1,50 1,47 4,67 ΤΨΘΛΟ 

Αναλογίηομαι 

πικανζσ 

ςυνζπειεσ των 

πράξεων μου, 

ακόμα και για 

δράςεισ 

προςωπικοφ 

αποκλειςτικά 

παρεχομζνου 

4 4 0,61 1,21 4,11 ΤΨΘΛΟ 

Όταν κάποιοσ 

κάνει 

καινοφργιεσ 

5 6 0,50 1,54 5,33 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 
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επενδφςεισ ςε 

μια περιοχι 

κα πρζπει να 

ζχει 

αναλογιςτεί 

πικανζσ 

αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ 

ςτθν τοπικι 

κοινωνία 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 5,06 

 

Μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ διαπιςτϊνεται μια μικρι αφξθςθ 

(5,06 από 4,98/6: + 0,08/6) για τθ διάςταςθ κοινωνικισ ευκφνθσ “Συνειδθτοποίθςθ 

ενεργειϊν”. Θ αντίςτοιχθ αφξθςθ προζρχεται από τθν απάντθςθ όλων των 

εκπαιδευτικϊν με 6 (υμφωνϊ απόλυτα) ςτισ ερωτιςεισ ςχετικά με τθν αξία 

προςφοράσ βοικειασ ςτον ςυνάνκρωπο, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ πικανζσ 

αντιδράςεισ τθσ κοινωνίασ και τθσ διάκεςθσ λιψθσ μζτρων για τθν αποτροπι 

αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςε άλλουσ ανκρϊπουσ ωσ αποτζλεςμα δικϊν τουσ πράξεων. 

Σζλοσ, υπάρχει μια μικρι βελτίωςθ ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ανάγκθ εξζταςθσ 

όλων των πικανϊν επιπτϊςεων μιασ ιδιωτικισ ι δθμόςιασ επζνδυςθσ, πριν τθ λιψθ 

ςχετικισ δράςθσ. 

Πίνακασ 17: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “Αλτρουιςμόσ” – pro test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

ε κρίςιμα 

κζματα για τθν 

παγκόςμια 

αςφάλεια και 

ειρινθ, είναι 

ςίγουρο πωσ 

κα αναλάβω 

κάποια δράςθ 

υπζρ τθσ 

παγκόςμιασ 

ειρινθσ 

5 6 0,69 1,52 5,22 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Πζραν τθσ 

προςφοράσ 

6 6 0,53 1,59 5,44 ΠΟΛΤ 
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βοικειασ ςε 

όςουσ κρίνω 

εγϊ, πάντα 

όταν κάποιοσ 

με ηθτάει χζρι 

βοικεια, κα 

κάνω ότι 

μπορϊ 

προκειμζνου 

να βοθκιςω 

ΤΨΘΛΟ 

Δεν διςτάηω, 

όταν μπορϊ να 

βοθκιςω 

ςυνανκρϊπουσ 

μου 

6 6 0,28 0,53 5,56 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Σο ενδιαφζρον 

για τθν 

ικανοποίθςθ 

των αναγκϊν 

του 

ςυνανκρϊπων 

μου, οριςμζνεσ 

φορζσ είναι 

μεγαλφτερο 

από το 

ενδιαφζρον 

ικανοποίθςθσ 

των δικϊν μου 

αναγκϊν 

5 6 0,50 1,54 5,33 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

υναρπάηομαι 

από τθν ιδζα 

παροχισ 

βοικειασ ςε 

ςυνανκρϊπουσ 

μου 

5 6 0,50 1,54 5,33 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Δεν νοιϊκω 

άςχθμα όταν 

ηθτάω βοικεια 

από ζναν 

ςυνάνκρωπο 

6 6 0,27 0,52 5,63 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 5,42 
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τθ διάςταςθ “Αλτρουιςμόσ” τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ παρατθρείται μια 

μεγαλφτερθσ κλίμακασ βελτίωςθ (5,42/6 από 5/6: + 0,42/6) ςε ςχζςθ με τθ 

διάςταςθ “Συνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν”. Οι εκπαιδευτικοί μετά το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ εμφανίηονται περιςςότερο διατεκειμζνοι να αναλάβουν 

δράςεισ υπζρ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ και είναι περιςςότερο ζτοιμοι να 

προςφζρουν βοικεια ςε ανκρϊπουσ που δεν γνωρίηουν. Επίςθσ, παρουςιάηεται 

βελτίωςθ ςτο ενδιαφζρον ικανοποίθςθσ των αναγκϊν άλλων ανκρϊπων και 

μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τθν παροχι βοικειασ ςτουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. 

Πίνακασ 18: Απαντιςεισ ερωτθματολογίου κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ διάςταςθ “Θκικισ ςυνείδθςθσ” – pro test 

Διάςταςθ Διάμεςοσ Δεςπόηουςα 

τιμι 

Διακφμανςθ Συπικι 

Απόκλιςθ 

Μζςθ 

Σιμι 

Επίπεδο 

ε πολλζσ 

κακθμερινζσ 

δράςεισ, το να 

μθν κάνει 

κάποιοσ κάτι, 

ιςοδυναμεί με 

το να κάνει 

κάτι κακό 

5 6 0,50 1,54 5,33 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Σο να μθν 

κάνει κάτι για 

τθν πρόλθψθ 

ενόσ 

ατυχιματοσ, 

είναι ςαν να 

προκαλείσ το 

ατφχθμα ο 

ίδιοσ 

5 6 0,69 1,52 5,22 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Ζνασ κϊδικασ 

δεοντολογίασ 

είναι 

ςθμαντικό να 

υπάρχει και να 

εφαρμόηεται 

ςε κάκε 

επάγγελμα 

6 6 0,11 0,33 5,89 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Θ ζλλειψθ 

δράςθσ, 

αποτελεί 

ςυνϊνυμο τθσ 

6 6 0,00 1,73 6,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 
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αρνθτικισ 

δράςθσ 

τεναχωριζμαι 

όταν μακαίνω 

πωσ 

ςυνάνκρωποί 

μου 

αποτζλεςαν 

αντικείμενο 

εκμετάλλευςθσ 

6 6 0,00 0,00 6,00 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

Καμία 

δικαιολογία 

δεν είναι ικανι 

να 

δικαιολογιςει 

τθν πρόκλθςθ 

κακοφ ςε 

ςυνάνκρωπό 

μασ 

6 6 0,19 0,44 5,78 ΠΟΛΤ 

ΤΨΘΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (μζςοσ όροσ): 5,70 

Θ διάςταςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ για τθν οποία παρουςιάηεται μεγαλφτερθ 

βελτίωςθ (5,7/6 από 4,93/6: + 0,73/6) ςτουσ εκπαιδευόμενουσ είναι θ διάςταςθ – 

μορφι κοινωνικισ ευκφνθσ “Ηκικι ςυνείδθςθ”. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνοφν 

πωσ θ ζλλειψθ δράςθσ ιςοδυναμεί με αρνθτικι δράςθ και πλζον οι ςυμμετζχοντεσ 

εμφανίηονται περιςςότερο διατεκειμζνοι να αναλάβουν προλθπτικζσ δράςεισ για το 

καλό των ςυνανκρϊπων τουσ και τθν κοινωνία. 

Μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, παρατθρείται πωσ για τρεισ από τισ 

πζντε διαςτάςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ, το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ςυμμετεχόντων άλλαξε από Τψθλό ςε Πολφ Τψθλό, ςυνθγορϊντασ υπζρ τθσ κετικισ 

επίπτωςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςχετικισ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςτο επίπεδο 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. 

Πιο ςυγκεκριμζνα μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ θ κοινωνικι 

ευκφνθ των ςυμμετεχόντων διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
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χιμα 20: Επίπεδα κοινωνικισ ευκφνθσ εκπαιδευομζνων μετά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ 

Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςτο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των Augustiniene & Κovalchuk (2011), διαπιςτϊνεται πωσ είναι 

δυνατι θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ εκπαιδευτικϊν με χριςθ ςχετικϊν 

περιβαλλόντων και ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςε εικονικά περιβάλλοντα. Οι νζεσ 

τεχνολογίεσ δθλαδι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κετικά για αυτόν το ςκοπό. 

τον παρακάτω πίνακα ςυνοψίηεται το επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των 

ςυμμετεχόντων, πριν και μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ανά 

διάςταςθ μορφισ κοινωνικισ ευκφνθσ: 

Πίνακασ 19: Επίδραςθ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςτισ διαςτάςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ 

Διάςταςθ κοινωνικισ ευκφνθσ Pre-test Pro-test Διαφοροποίθςθσ 

Πολιτικι ςυνείδθςθ 4,81 4,81 - 

υνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν 4,93 5,06 +0,13 

Αλτρουιςμόσ 5,00 5,42 +0,40 

Νομικι ευκφνθσ 3,43 3,43 - 

Θκικι ςυνείδθςθ 4,98 5,70 +0,72 

ΤΝΟΛΟ +1,25 
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Από τον παραπάνω πίνακα, είναι ορατι θ κετικι επίδραςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθ ςτο επίπεδο κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτισ διαςτάςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ (ςυνειδθτοποίθςθ ενεργειϊν, 

αλτρουιςμόσ, θκικι ςυνείδθςθ) που θ παροφςα εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςτόχευε 

να ενκαρρφνει τθν ανάπτυξι τουσ. Θ διάςταςθ κοινωνικισ ευκφνθσ που 

παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ ενίςχυςθ είναι θ διάςταςθ θκικισ ςυνείδθςθσ, που 

είναι περιςςότερο κοντά με τισ δράςεισ και το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα, 

κακϊσ επίςθσ και χαρακτθριςτικό των ατόμων που ζχουν ενδιαφερκεί για τθν 

απόκτθςθ γνϊςεων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν και τθν παροχι βοικειασ προσ τον 

ςυνάνκρωπο. 

4.2 Παρατιρθςθ δραςτθριοτιτων 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ο ερευνθτισ ιταν παρϊν ςτον 

εικονικό κόςμο, κατεφκυνε τθ δράςθ των ςυμμετεχόντων και παρατθροφςε τουσ 

διαλόγουσ και τισ κινιςεισ τουσ. Ωσ μζςο επικοινωνίασ των εκπαιδευόμενων 

χρθςιμοποιικθκε θ περιοχι ςυηιτθςθσ (Local Chat) για τθν ανταλλαγι απόψεων και 

ςυντονιςμό δράςεων. τον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται ο αρικμόσ μθνυμάτων 

που ζςτειλε ο κάκε παίκτθσ ςτθ περιοχι ςυηιτθςθσ του Second Life, κακϊσ επίςθσ 

και ο ερευνθτισ με ςκοπό τθν κατεφκυνςθ των δράςεων και επίλυςθ αποριϊν των 

ςυμμετεχόντων: 

Πίνακασ 20: Αρικμόσ μθνυμάτων ςτθ περιοχι ςυηιτθςθσ ανά ςυμμετζχοντα κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

υμμετζχοντεσ Αρικμόσ μθνυμάτων 

υμμετζχων_1 33 

υμμετζχων_2 41 

υμμετζχων_3 35 

υμμετζχων_4 14 

υμμετζχων_5 28 

υμμετζχων_6 33 

υμμετζχων_7 24 

υμμετζχων_8 31 
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υμμετζχων_9 9 

Εκπαιδευτισ 96 

ΤΝΟΛΟ 344 

 

Ο αρικμόσ των μθνυμάτων με εξαίρεςθ τουσ υμμετζχων_4 και υμμετζχων_9 είναι 

υψθλόσ, αντικατοπτρίηοντασ το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια 

τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και τθν προςπάκειά τουσ να ανταποκρικοφν ςτισ 

ανάγκεσ των δραςτθριοτιτων που περιλάμβανε το εικονικό περιβάλλον. 

Σαξινομϊντασ τα ςχετικά μθνφματα ςτθ περιοχι ςυηθτιςεων του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ, τα περιςςότερα από αυτά αφοροφςαν ςτθν ανταλλαγι απόψεων 

και ιδεϊν κατά το ςτάδιο αναςτοχαςμοφ και το ςτάδιο Κλιμακοφμενθσ υποςτιριξθσ. 

θμαντικόσ αρικμόσ μθνυμάτων ςτάλκθκαν κατά τθν ζναρξθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ και ςχετίηονταν με τουσ κανόνεσ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, 

κακϊσ επίςθσ και ςθμαντικόσ αρικμόσ μθνυμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με ςκοπό τθ ςωςτι κακοδιγθςθ των δράςεων των 

εκπαιδευόμενων. Σζλοσ, ςθμαντικόσ αρικμόσ μθνυμάτων ςτάλκθκε με το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ τα  οποία απζβλεπαν ςτο ςχολιαςμό και τθν 

αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ των ςταδίων Ζκφραςθσ και Εξερεφνθςθσ ο αρικμόσ των ςχετικϊν 

μθνυμάτων ιταν μικρόσ, αντικατοπτρίηοντασ το ςεβαςμό των εκπαιδευόμενων ςτισ 

οδθγίεσ που τουσ είχαν δοκεί και τθ ςυμβολι τουσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Ο αρικμόσ των μθνυμάτων ανά κατθγορία μθνυμάτων 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ απεικονίηεται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

Κατθγορία μθνφματοσ Αρικμόσ μθνυμάτων 

Κανόνεσ παιχνιδιοφ 34 

Κακοδιγθςθ ςυμμετεχόντων 32 

Επίδειξθ 16 

Κακοδιγθςθ 29 
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Κλιμακοφμενθ υποςτιριξθ 72 

Ζκφραςθ 6 

Αναςτοχαςμόσ 123 

Εξερεφνθςθ 4 

Εντυπϊςεισ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 28 

ΤΝΟΛΟ 344 

 

το παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται  διαγραμματικά ο αρικμόσ μθνυμάτων για κάκε 

κατθγορία μθνυμάτων ςτθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ: 

 

χιμα 21: Είδοσ μθνυμάτων ςυμμετεχόντων και εκπαιδευτι κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ 

Από τον αρικμό μθνυμάτων που ζςτειλαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν περιοχι 

ςυηιτθςθσ (local chat) τθσ εφαρμογισ, διαπιςτϊνεται πωσ θ εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ κζντριςε το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων, εκείνοι προςπάκθςαν να 

είναι ςυνεπείσ ςτισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ και ιταν ςυνεπείσ 

ςε ό,τι τουσ ηθτικθκε από τον ερευνθτι.  

ε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα ςτα ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν οι 

εκπαιδευόμενοι, οι ςυμμετζχοντεσ ζμεινα απόλυτα ικανοποιθμζνοι από το εικονικό 

περιβάλλον και τισ πλθροφορίεσ και δραςτθριότθτεσ που εκείνο περιελάμβανε. Οι 

Μηνύματα στη πεπιοσή σςζήτησηρ τος Second Life

10%

9%

5%

8%

21%
2%

36%

1%
8%

Κανόνερ παισνιδιού

Καθοδήγηζη ζςμμεηεσόνηων

Δπίδειξη

Καθοδήγηζη

Κλιμακούμενη ςποζηήπιξη

Έκθπαζη

Αναζηοσαζμόρ

Δξεπεύνηζη

Δνηςπώζειρ εκπαιδεςηικήρ

παπέμβαζηρ
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ςχετικζσ πλθροφορίεσ και δραςτθριότθτεσ ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ των επιπζδων 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

4.3 Σεςτ – δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ γνϊςεων 
Όςον αφορά ςτισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν οι ςυμμετζχοντεσ από τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ διαπιςτϊνεται πωσ εκείνοι παρουςίαςαν καλζσ επιδόςεισ ςτισ ςχετικζσ 

δραςτθριότθτεσ (ςτάδια Ζκφραςθσ και Εξερεφνθςθσ ςτο μοντζλο Γνωςτικισ 

Μακθτείασ). Πιο ςυγκεκριμζνα ςτον παρακάτω πίνακα απεικονίηεται θ επίδοςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτθ προςομοίωςθ – παιχνίδι ρόλων παροχισ τριϊν (3) πρϊτων 

βοθκειϊν ςε αςκενείσ με τθ κακοδιγθςθ νοςοκόμασ ςε υπαίκριο νοςοκομείο 

(ςτάδιο Ζκφραςθσ): 

Πίνακασ 21: Επίδοςθ ςυμμετεχόντων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (τάδιο Ζκφραςθσ) 

υμμετζχοντεσ Αποτελεςματικότθτα παροχισ 

πρϊτων βοθκειϊν 

υμμετζχων_1 2/3 

υμμετζχων_2 1/3 

υμμετζχων_3 2/3 

υμμετζχων_4 3/3 

υμμετζχων_5 2/3 

υμμετζχων_6 3/3 

υμμετζχων_7 3/3 

υμμετζχων_8 3/3 

υμμετζχων_9 2/3 

ΤΝΟΛΟ 21/27 

 

Μετά το ςτάδιο Αναςτοχαςμοφ και τθν ανταλλαγι απόψεων μεταξφ ςυμμετεχόντων 

ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν και ςχετικά με τον τρόπο ςκζψθσ για τθν 

επιλογι παροχισ τθσ καταλλθλότερθσ μεκόδου πρϊτων βοθκειϊν, διαπιςτϊκθκαν 

καλφτερα αποτελζςματα ςτο ςτάδιο Εξερεφνθςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα θ επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςτο ςτάδιο Εξερεφνθςθσ, με 
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διαφορετικό ςφνολο ερωτιςεων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν απεικονίηεται ςτον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακασ 22: Επίδοςθ ςυμμετεχόντων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (τάδιο Εξερεφνθςθσ) 

υμμετζχοντεσ Αποτελεςματικότθτα παροχισ  

πρϊτων βοθκειϊν 

υμμετζχων_1 3/3 

υμμετζχων_2 3/3 

υμμετζχων_3 2/3 

υμμετζχων_4 2/3 

υμμετζχων_5 2/3 

υμμετζχων_6 3/3 

υμμετζχων_7 3/3 

υμμετζχων_8 3/3 

υμμετζχων_9 3/3 

ΤΝΟΛΟ 24/27 

 

Θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ςυμμετεχόντων μετά το ςτάδιο Αναςτοχαςμοφ και 

τθσ ανταλλαγισ απόψεων μεταξφ των εκπαιδευόμενων ςυνθγορεί υπζρ τθσ 

φπαρξθσ ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ των εκπαιδευόμενων κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. υνθγορεί υπζρ τθσ φπαρξθσ ευκαιριϊν ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των ςυμμετεχόντων και αποτελεςματικισ ςχεδίαςθσ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ, θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςυνζβαλε πρακτικά ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν 

γνϊςεων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςυμβαδίηοντασ με τθν 

πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ εναςχόλθςθσ (άνοδοσ κοινωνικισ ευκφνθσ) με τα 

προβλιματα των ςυνανκρϊπων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
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5 Κεφάλαιο 6: υμπεράςματα 

5.1 υμπεράςματα 
Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ εξζταςθ τθσ πικανισ δυνατότθτασ – 

αποτελεςματικότθτασ χριςθσ ειδικά ςχεδιαςμζνων εικονικϊν περιβαλλόντων, με 

ςκοπό τθν καλλιζργεια ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ διαφαίνεται πωσ είναι 

δυνατι θ χριςθ εικονικϊν κόςμων για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ των 

ατόμων που ςυμμετζχουν ςε ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ. Μετά το πζρασ υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, μπορεί 

να διαπιςτωκεί από τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτα ερωτθματολόγια τθσ 

ζρευνασ μια αλλαγι ςτθ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

απζναντι ςτα κοινωνικά προβλιματα και τθν ενίςχυςθ τθσ διάκεςθσ εμπλοκισ τουσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ ςχετικϊν κοινωνικϊν προβλθμάτων. 

Πιο ςυγκεκριμζνα μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ διαπιςτϊκθκε 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν όςον αφορά 

ςτισ διαςτάςεισ: (i) θκικισ ςυνείδθςθσ, (ii) αλτρουιςμόσ και (iii)  ςυνειδθτοποίθςθ 

ενεργειϊν. Ο παρϊν ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με κζμα το ζργο 

των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα, ςτόχευε ςτθν ενίςχυςθ των ςχετικϊν διαςτάςεων 

κοινωνικισ ευκφνθσ και όχι ςτισ διαςτάςεισ νομικισ ςυνείδθςθσ και πολιτικισ 

ςυνείδθςθσ, που δεν ςχετίηονται άμεςα με το ζργο των γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. 

Πικανόν, διαφορετικι κεματολογία και διαφορετικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ, να είχε προκαλζςει διαφορετικι επίδραςθ ςτισ ςχετικζσ διαςτάςεισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ των ςυμμετεχόντων. 

Σο βαςικό ςυμπζραςμα τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ δυνατότθτα χριςθσ 

εικονικϊν κόςμων που περιλαμβάνουν εικονικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με κάποιο 

κοινωνικό κζμα με ςκοπό τθν καλλιζργεια ςχετικϊν κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

(κοινωνικι ευκφνθ) τουλάχιςτον ςε ενιλικεσ ςυμμετζχοντεσ – εκπαιδευτικοφσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που αποτζλεςαν το δείγμα τθσ ζρευνασ. 



 
 

176 

Θ καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ όχθμα για τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ μικροφσ 

μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου, κακϊσ όπωσ αναφζρκθκε και ςτθ βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ, ζνασ εκπαιδευτικόσ με ανεπτυγμζνο το αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ 

μπορεί να μεταφζρει ςχετικζσ αξίεσ και ςτάςεισ ηωισ ςτουσ μακθτζσ του μζςω του 

κακθμερινοφ του τρόπου ηωισ του και τθ γενικότερθ ςτάςθ ηωισ που τον 

διακατζχει.  

Ζνασ κοινωνικά υπεφκυνοσ άνκρωποσ, αναγνωρίηει το γεγονόσ πωσ κάκε 

ςυμπεριφορά και δράςθ του επθρεάηει άμεςα ι ζμμεςα τουσ ςυνανκρϊπουσ του. 

Επίςθσ, ο ίδιοσ λαμβάνει άμεςα τθν ευκφνθ για πικανζσ ςυνζπειεσ των πράξεϊν 

του. Γενικότερα, ζνα κοινωνικά υπεφκυνο άτομο προςπακεί πάντα οι δράςεισ του 

να ζχουν κετικι επίδραςθ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Θ καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ ςυνδζεται με τθ κετικι ανάπτυξθ 

των μακθτϊν και των νζων ανκρϊπων (Gootman, 2002). Επιπροςκζτωσ, θ 

καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων και κοινωνικισ ευαιςκθςίασ ςτουσ μακθτζσ 

είναι ςυνδεδεμζνθ με καλφτερθ επίδοςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο και περιοριςμό 

των κινδφνων που διατρζχει ζνα παιδί ςτο ςχολείο, όπωσ θ χριςθ ναρκωτικϊν 

(Weisberg et al., 2003). υνεπϊσ, θ καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςτουσ 

μακθτζσ, κα πρζπει να αποτελεί μζριμνα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ενόσ 

ςχολείου. 

Αρκετοί ερευνθτζσ ζχουν υποςτθρίξει πωσ το παιχνίδι και θ τεχνολογία μποροφν να 

λειτουργιςουν κετικά υπζρ τθσ κοινωνικισ μάκθςθσ (Williamson & Facer, 2004). 

Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυνθγοροφν και τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ 

ζρευνασ. 

Ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

με τθ διευκόλυνςθ τθσ χριςθσ εργαλείων εικονικϊν περιβαλλόντων, μπορεί να 

ενιςχυκεί ζμμεςα και θ κοινωνικι ευκφνθ των παιδιϊν αργότερα ςτθν κοινωνία, 

που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ο εκπαιδευτικόσ λειτουργεί για τουσ μακθτζσ του ωσ 

ζνα ηωντανό πρότυπο ηωισ. 
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Ζνα δεφτερο ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθν παροφςα ζρευνα, είναι πωσ τα 

χαρακτθριςτικά – ςτοιχεία που κα πρζπει να διακζτουν οι δράςεισ – προγράμματα 

που υλοποιοφνται με παραδοςιακά μζςα και που αποβλζπουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ, μποροφν να αποφζρουν παρεμφερι αποτελεςματικότθτα ωσ 

χαρακτθριςτικά – ςτοιχεία εικονικϊν κόςμων που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ.  

Ενϊ κατά τθν υλοποίθςθ – ςχεδίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ δεν 

διαπιςτϊκθκαν ςτθ διεκνι βιβλιογραφία προτάςεισ ςχεδίαςθσ εικονικϊν 

περιβαλλόντων τα οποία να ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, θ 

υιοκζτθςθ προτάςεων ςχεδίαςθσ για ςχετικζσ δράςεισ με παραδοςιακά μζςα 

υλοποίθςθσ, αποδείχτθκαν αποτελεςματικά κατά τθν εφαρμογι τουσ ςε ςχετικζσ 

δράςεισ που υποςτθρίηονται από τισ νζεσ τεχνολογίεσ και ειδικότερα τα εικονικά 

περιβάλλοντα. 

το ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί πωσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ 

διαπιςτϊκθκαν αρκετζσ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ςτθ δθμιουργία και διατιρθςθ 

ενόσ ςχετικοφ εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Παρότι υπιρχαν ςκζψεισ για ενςωμάτωςθ 

και άλλων δραςτθριοτιτων εντόσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ που αναπτφχτθκε, θ 

απαίτθςθ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων με χριςθ ειδικισ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ που διακζτει το Second Life, απζτρεψαν τθν ενςωμάτωςθ των 

ςχετικϊν δραςτθριοτιτων. Προκειμζνου, ζνασ ερευνθτισ να μπορεί να 

εκμεταλλευτεί πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το περιβάλλον Second Life, 

κα πρζπει να διακζτει πρότερεσ ςχετικζσ γνϊςεισ πλθροφορικισ, προγραμματιςμοφ 

εφαρμογϊν ι δυνατοτιτων διαςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ Second Life, με άλλεσ 

εφαρμογζσ, πχ βάςεισ δεδομζνων για διατιρθςθ ιςτορικϊν ςτοιχείων δράςθσ. 

Επίςθσ, θ ανάγκθ πλθρωμισ ςε τακτικι βάςθ, για τθ διατιρθςθ ενόσ εικονικοφ 

κόςμου ι για τθν αγορά αντικειμζνων που κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθν 

αποτελεςματικότθτα ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ, διαπιςτϊκθκε πωσ αποτελοφν 

παράγοντεσ που λειτουργοφν αποτρεπτικά για τθν υλοποίθςθ ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ ςφμφωνα με τον πικανό αρχικό ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων. Πικανι 

κακυςτζρθςθ ι αδυναμία πλθρωμισ του μθνιαίου τζλουσ ςυντιρθςθσ ενόσ 
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εικονικοφ κόςμου, μπορεί να ιςοδυναμεί με τθν απϊλεια ςθμαντικοφ όγκου 

δουλειάσ, χωρίσ τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ του ςχετικοφ εικονικοφ περιβάλλοντοσ. 

Ωςτόςο, παρά τισ δυςκολίεσ που διαπιςτϊκθκαν, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά για τθν βοικεια που μποροφν να προςφζρουν τα 

εικονικά περιβάλλοντα για τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ, εξιςορροπϊντασ πικανοφσ περιοριςμοφσ που διαπιςτϊκθκαν κατά 

τθ ςχεδίαςθ και λειτουργία του εικονικοφ περιβάλλοντοσ με κζμα το ζργο των 

Γιατρϊν χωρίσ ςφνορα. 

Σα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ενκαρρφνουν τθν ενςωμάτωςθ των 

εικονικϊν κόςμων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ επιδεικνφουν 

επιπρόςκετεσ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τουσ, όχι ευρζωσ διαδεδομζνεσ μζχρι 

ςιμερα, που είναι θ επιπρόςκετθ δυνατότθτα χριςθσ τουσ για τθν καλλιζργεια 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων (κοινωνικι ευκφνθ), πζραν τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων και 

καλλιζργειασ γνωςτικϊν δεξιοτιτων. 

5.2 Περιοριςμοί τθσ ζρευνασ 

Βαςικό περιοριςμό τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελεί το μικρό δείγμα τθσ ζρευνασ, 

που αποτελείται από εννζα (9) εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

υνεπϊσ, με ζνα τόςο μικρό δείγμα δεν είναι δυνατι θ εξαγωγι γενικευμζνων 

ςυμπεραςμάτων. Ωςτόςο, παρά το μικρό δείγμα τθσ ζρευνασ, θ παροφςα ζρευνα 

αποτελεί ζνα ςτοιχείο υπζρ τθσ δυνατότθτασ χριςθσ εικονικϊν κόςμων για τθν 

καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

Επιπροςκζτωσ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί εργάηονται ςτο ίδιο ςχολείο, 

ηουν ςτθν ίδια τοπικι κοινωνία και το γεγονόσ αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το δείγμα 

να μθν είναι αντιπροςωπευτικό για ολόκλθρθ τθν ελλθνικι επικράτεια. Σο 

περιβάλλον εργαςίασ και τα κακθμερινά κοινωνικά προβλιματα είναι κοινά για 

τουσ ςυμμετζχοντεσ. Πικανι ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν από άλλεσ περιοχζσ που 

αντιμετωπίηουν διαφορετικά κοινωνικά προβλιματα (πχ μεγάλο αρικμό 

προςφφγων), να είχε ωσ αποτζλεςμα, διαφορετικά ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. 

Επίςθσ, το γεγονόσ πωσ οι ςυμμετζχοντεσ είναι ςυνάδελφοι του ερευνθτι ςτθν ίδια 

ςχολικι μονάδα να επθρζαςε τθν αντικειμενικότθτά τουσ ςτθ ςυμπλιρωςθ των 
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ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ, ςτο ενδιαφζρον που εκδιλωςαν κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και ςτθ ςυνζπειά τουσ 

ςτισ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνει θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. 

Σζλοσ, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, ζνα πρόβλθμα με τισ 

ζρευνεσ που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι ευκφνθ των ατόμων, είναι θ 

αντικειμενικότθτα των ςυμμετεχόντων. Οι ςυμμετζχοντεσ ςε ςχετικζσ ζρευνεσ 

τείνουν να δίνουν απαντιςεισ ςφμφωνεσ με τα αποδεκτά πρότυπα κοινωνικισ 

ευαιςκθςίασ και να μθν εξωτερικεφουν τα πραγματικά τουσ ςυναιςκιματα και 

κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ (Berkowitz, 1965). Ο ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ 

ενιςχφεται περιςςότερο από το γεγονόσ πωσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα και ο 

ερευνθτισ εργάηονται ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα και πικανζσ απαντιςεισ που κα 

ςχετίηονταν με χαμθλά επίπεδα κοινωνικισ ευκφνθσ, δεν κα ιταν αρεςτά ςτα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

5.3 Προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνασ 
Θ επανάλθψθ τθσ παροφςασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με μεγαλφτερο αρικμό 

ςυμμετεχόντων ι επιλογι ςυμμετεχόντων από διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ ςε 

διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και πικανι ςυμφωνία ςτα ςυμπεράςματα των 

ερευνϊν, κα υποςτιριηε τθν αξιοπιςτία των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν από 

τθν παροφςα εργαςία. 

Επιπροςκζτωσ, θ διεξαγωγι ςχετικισ ζρευνασ με διευρυμζνο δείγμα που κα 

περιλαμβάνει αντιπροςϊπουσ από διάφορα επαγγζλματα και διαφορετικζσ τοπικζσ 

κοινωνίεσ κα μποροφςε να γενικεφςει τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, 

ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα ι μθ χριςθσ εικονικϊν κόςμων για τθν 

καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων (κοινωνικι ευκφνθ), ςε ενιλικεσ. 

Επίςθσ, κα ιταν χριςιμθ θ διεξαγωγι ςχετικισ ζρευνασ ςε άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

(μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, φοιτθτζσ), προκειμζνου να εξεταςτεί αν 

προκφπτουν τα ίδια ςυμπεράςματα για διάφορεσ θλικιακζσ ομάδεσ χρθςτϊν. Αν 

δθλαδι, οι εικονικοί κόςμοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καλλιζργεια 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων (κοινωνικι ευκφνθ) ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ, πζραν των 

εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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το ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί πωσ γενικότερα δεν υπάρχει απόλυτθ 

ςυμφωνία ςτα ςτοιχεία - χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να ζχει ζνασ εικονικόσ 

κόςμοσ που χρθςιμοποιείται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, προκειμζνου εκείνοσ να 

φζρει εισ πζρασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ από τθ χριςθ του. Τπάρχουν 

καταγεγραμμζνα παραδείγματα εικονικϊν κόςμων με όμοια χαρακτθριςτικά, οι 

οποίοι ωςτόςο δεν παρουςιάηουν όμοια αποτελεςματικότθτα υπζρ τθσ επίτευξθσ 

των εκπαιδευτικϊν τουσ ςτόχων (Leidl & Rößling, 2007).  

Μια ζρευνα με ςκοπό τθν προςδιοριςμό των παραγόντων ςτουσ οποίουσ οφείλεται 

αυτι θ διαφοροποίθςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα χριςθσ εικονικϊν κόςμων ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, κα μποροφςε να διευκολφνει υπζρ τθσ ςχεδίαςθσ 

αποτελεςματικϊν εικονικϊν κόςμων και τθν αποτελεςματικι ενςωμάτωςι τουσ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Ομοίωσ, για τθ χριςθ εικονικϊν κόςμων με ςκοπό τθν καλλιζργεια κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων, όπωσ θ κοινωνικι ευκφνθ, θ οποία αποτζλεςε το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ ζρευνασ, δεν υπάρχουν ςαφι προςδιοριςμζνα ςτοιχεία – 

χαρακτθριςτικά, που κα πρζπει να διακζτει ζνασ ςχετικόσ κόςμοσ, παρά μονάχα 

γενικζσ κατευκφνςεισ ςχεδίαςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ 

με παραδοςιακά μζςα με ςκοπό τθν καλλιζργεια κοινωνικισ ευκφνθσ. Μια ζρευνα 

με ςκοπό τον προςδιοριςμό των αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν, κα διευκόλυνε τθν 

ανάπτυξθ ςχετικϊν αποτελεςματικϊν εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων με ςκοπό τθν 

καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων, όπωσ θ κοινωνικι ευκφνθ. 
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Παράρτθμα 1: Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 
Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ (Augustiniene & Κovalchuk, 
2011): 
 

1. Με ενδιαφζρει πάρα πολφ θ δουλεία μου (εργαςία) να προςφζρει κάτι 

κετικό ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μου 

2. Για να κερδίςω χρόνο και χριματα, κάποιεσ φορζσ αγνοϊ τισ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ 

3. ε πολλζσ κακθμερινζσ δράςεισ, το να μθν κάνει κάποιοσ κάτι, ιςοδυναμεί με 

το να κάνει κάτι κακό 

4. ε κρίςιμα κζματα για τθν παγκόςμια αςφάλεια και ειρινθ, είναι ςίγουρο 

πωσ κα αναλάβω κάποια δράςθ υπζρ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ 

5. Αν κάποιοσ γνωςτόσ μου ζχει προβεί ςε παράνομεσ πράξεισ, κα μιλιςω μαηί 

του για τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των πράξεϊν του 

6. Θ προςφορά βοικειασ ςτον ςυνάνκρωπο, αποτελεί μια άςκοπθ ενζργεια 

που δεν κα τθν αξιολογιςει κετικά κανζνασ 

7. Σο να μθν κάνει κάτι για τθν πρόλθψθ ενόσ ατυχιματοσ, είναι ςαν να 

προκαλείσ το ατφχθμα ο ίδιοσ 

8. Κάκε άνκρωποσ, κα πρζπει τουλάχιςτον περιςταςιακά να αφιερϊνει χρόνο 

για το καλό τθσ κοινωνίασ που ηει και τθσ χϊρασ του 

9. Αν κατά λάκοσ παραβϊ τον νόμο, νοιϊκω πολφ άςχθμα 

10. Αν γνϊριηα πωσ μια δράςθ μου ζχει προκαλζςει κακό ςε κάποιον άλλο, κα 

ζκανα τα πάντα για τθν ανατροπι του κακοφ που προκάλεςα 

11. Προςπακϊ οι ενζργειζσ μου να προςφζρουν κάτι καλό ςτθν πατρίδα, όταν 

είναι δυνατόν 

12. Όταν παρακολουκϊ μια αςτυνομικι ταινία ςτθν τθλεόραςθ, ςυχνά 

ταυτίηομαι με τον δράςτθ και όχι με τθν αςτυνομία που τον καταδιϊκει 
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13. όταν λαμβάνω μια απόφαςθ, ςιγουρεφομαι πρϊτα πωσ δεν ζχει αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ ςε κανζναν ςυνάνκρωπό μου 

14. Πολλζσ φορζσ όταν μου ηθτάει κάποιοσ μια χάρθ, με φζρνει ςε δφςκολθ 

κζςθ, κακϊσ δεν κζλω να προςφζρω χζρι βοικειασ ςε όποιον με το ηθτάει, 

μα μονάχα ςε όςουσ κρίνω εγϊ 

15. Δεν ζχω χρόνο να αςχολθκϊ με κοινωνικά προβλιματα, ζχω ιδθ πάρα 

πολλά προςωπικά προβλιματα να αντιμετωπίςω  

16. Ζνασ κϊδικασ δεοντολογίασ είναι ςθμαντικό να υπάρχει και να εφαρμόηεται 

ςε κάκε επάγγελμα 

17. Ανεξαρτιτωσ του απαιτοφμενου χρόνου και κόςτουσ, πάντα κα πρζπει να 

εξετάηονται όλεσ οι πικανζσ παρενζργειεσ των δράςεϊν μασ, πριν τθν 

υιοκζτθςθ κάκε ςτάςθσ εκ μζρουσ μασ 

18. Δεν μπορϊ να νοιϊςω ςυμπόνια για ανκρϊπουσ που ζχουν παραβεί τον 

νόμο 

19. Δεν διςτάηω, όταν μπορϊ να βοθκιςω ςυνανκρϊπουσ μου 

20. Οι κανόνεσ αςφαλείασ πολλζσ φορζσ είναι πολφ αυςτθροί και κακυςτεροφν 

τισ διαδικαςίεσ 

21. Θ δικαιοςφνθ και θ νομοκεςία για εμζνα δεν είναι πάντα ταυτόςθμεσ 

ζννοιεσ 

22. Θ παράβαςθ των κανόνων μιασ κοινωνίασ, αποτελεί δείγμα ζλλειψθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ 

23. Θ ζλλειψθ δράςθσ, αποτελεί ςυνϊνυμο τθσ αρνθτικισ δράςθσ 

24. Σο ενδιαφζρον για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του ςυνανκρϊπων μου, 

οριςμζνεσ φορζσ είναι μεγαλφτερο από το ενδιαφζρον ικανοποίθςθσ των 

δικϊν μου αναγκϊν 

25. Θ ευκφνθ ενόσ ανκρϊπου απζναντι ςτθν κοινωνία, είναι να είναι καλόσ 

εργαηόμενοσ 
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26. τεναχωριζμαι όταν μακαίνω πωσ ςυνάνκρωποί μου αποτζλεςαν 

αντικείμενο εκμετάλλευςθσ 

27. Δεν δικαιολογείται ςε καμία περίπτωςθ θ παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ ενόσ 

κράτουσ, όςο αγακόσ και αν είναι ο λόγοσ τθσ παράβαςθσ 

28. Αναλογίηομαι πικανζσ ςυνζπειεσ των πράξεων μου, ακόμα και για δράςεισ 

προςωπικοφ αποκλειςτικά παρεχομζνου 

29. υναρπάηομαι από τθν ιδζα παροχισ βοικειασ ςε ςυνανκρϊπουσ μου 

30. Όταν κάποιοσ κάνει καινοφργιεσ επενδφςεισ ςε μια περιοχι κα πρζπει να 

ζχει αναλογιςτεί πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν τοπικι κοινωνία 

31. Κα μποροφςα να δουλεφω με επιτυχία είτε ωσ αςτυνομικόσ είτε ωσ δικαςτισ 

32. Οι πολίτεσ ςζβονται το νόμο, με ςκοπό τθν προάςπιςθ του ςυμφζροντοσ του 

κράτουσ ςτο οποίο ηουν και εργάηονται 

33. Αποφεφγω τθν κοινωνικι εργαςία και τθν ευκφνθ που πθγάηει από αυτιν 

34. Δεν νοιϊκω άςχθμα όταν ηθτάω βοικεια από ζναν ςυνάνκρωπο 

35. Κάκε παράβαςθ του νόμου, αποτελεί πρϊτα από όλα ζγκλθμα κατά τθσ 

ανκρωπότθτασ και τθσ κοινωνίασ 

36. Καμία δικαιολογία δεν είναι ικανι να δικαιολογιςει τθν πρόκλθςθ κακοφ ςε 

ςυνάνκρωπό μασ 

37. Ο πατριωτιςμόσ αποτελεί κακικον κάκε πολίτθ ενόσ κράτουσ 

Ο τφποσ των παραπάνω ερωτιςεων, είναι ερωτιςεισ τθσ μορφισ Likert, με 
απαντιςεισ εντόσ του εφρουσ 1 (διαφωνϊ απόλυτα) ζωσ 6 (ςυμφωνϊ απόλυτα). 
 
 
 
 

 



 
 

203 

Παράρτθμα 2: Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ εικονικοφ κόςμου 
Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ αποτελεςματικότθτα ςχεδίαςθσ εικονικοφ κόςμου: 
 
*Ευκολία χριςθσ+ – 7 ερωτιςεισ 

1. Κεωρείτε πωσ διακζτετε τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν αποτελεςματικι 

χριςθ ενόσ υπολογιςτι και βαςικϊν προγραμμάτων; 

α) 1: Μθ επαρκείσ* 

β) 2: Μζτριεσ 

γ) 3: Καλζσ 

δ) 4: Πολφ καλζσ 

ε) 5: Άριςτεσ 

2. Ζχετε χρθςιμοποιιςει ςτο παρελκόν το Second Life ι κάποιο άλλο εικονικό 

περιβάλλον; 

α) ΝΑΛ 

β) ΟΧΛ 

3. Αν διακζτετε προθγοφμενθ εμπειρία χριςθσ ςχετικϊν εφαρμογϊν, πόςο 

ζμπειρο κεωρείτε τον εαυτό ςασ ςτθ χριςθ εικονικϊν περιβαλλόντων; 

α) 1: Κακόλου εμπειρία 

β) 2: Χαμθλι εμπειρία 

γ) 3: Μζτρια εμπειρία 

δ) 4: Αρκετι εμπειρία 

ε) 5: Μεγάλθ εμπειρία 

4. Κεωρείτε το περιβάλλον τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ εφκολο ςτθ χριςθ; 

α) 1: Κακόλου εφκολο 

β) 2: Μζτριασ ευκολίασ 
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γ) 3: Αρκετά εφκολο 

δ) 4: Πολφ εφκολο 

ε) 5: Πάρα πολφ εφκολο 

5. Κεωρείτε τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ εντόσ του περιβάλλον τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ καλά οργανωμζνεσ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

6. Κεωρείται πωσ ο ζλεγχοσ του avatar κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ ιταν εφκολοσ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

7. Νοιϊκατε ςιγουριά ςτισ διάφορεσ επιλογζσ ςασ πλοιγθςθσ ι δράςθσ ςτο 

εικονικό περιβάλλον τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

*Αίςκθςθ παρουςίασ+ – 5 ερωτιςεισ 

1. Επθρεαςτικατε αρνθτικά από τθ προςομοίωςθ ςασ με μια μορφι avatar 

εντόσ του εικονικοφ κόςμου; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα  

2. Κζλατε ςυχνά να δοκιμάςετε ι να αγγίξει κάτι που ακοφςατε ι είδατε εντόσ 

του εικονικοφ κόςμου; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

3. Νοιϊκατε πωσ οι άνκρωποι που βλζπατε ι ακοφγατε, μποροφςαν και εκείνοι 

να ςασ δουν και να ςασ ακοφςουν; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

4. Βιϊςατε μια αίςκθςθ τθσ πραγματικότθτασ κατά τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν 

εκπαιδευτικι παρζμβαςθ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 
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5. Όταν κινοφνταν εντόσ του εικονικοφ κόςμου ο avatar ςασ, νοιϊκατε πωσ 

κινιςτε και εςείσ ςτθν πραγματικότθτα; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

*Δυνατότθτεσ εξερεφνθςθσ+ – 4 ερωτιςεισ 

1. Ιμουν ςε κζςθ να αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον και τα υπόλοιπα avatar. 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

2. Οι εκπαιδευόμενοι κατεφκυναν τθ δικι τουσ μελζτθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

3. Ο κφριοσ ρόλοσ των εκπαιδευομζνων ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ιταν να 

εντοπίςουν, να αξιολογιςουν και να εφαρμόςουν πλθροφορίεσ εντόσ του 

εικονικοφ κόςμου; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

4. Τπιρξαν ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ που 

νοιϊςατε πωσ ζχετε εντελϊσ επικεντρωκεί ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ι το εικονικό περιβάλλον; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

*Δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ+ – 4 ερωτιςεισ 

1. Θ επικοινωνία ςασ με τον εκπαιδευτι και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ ιταν 

εφικτι και εφκολθ εντόσ του εικονικοφ κόςμου; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ λαμβάνατε άμεςα 

ανατροφοδότθςθ από τον εκπαιδευτι ι το ςφςτθμα κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 
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3. Θ ςυνεργαςία ςασ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ εντόσ του εικονικοφ 

κόςμου ιταν: 

α) 1: Κακόλου καλι 

β) 2: Λίγο καλι 

γ) 3: Καλι 

δ) 4: Πολφ καλι 

ε) 5: Άριςτθ 

4. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ νοιϊκατε μζλοσ μιασ 

ομάδασ που εργαηόςαςταν για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

*Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ+ – 7 ερωτιςεισ 

1. Ποια θ γνϊμθ ςασ για τθν αλλθλεπίδραςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

δραςτθριότθτασ με τον εκπαιδευτι; 

Ελλιπισ   1   2   3   4   5   Αποτελεςματικι 

2. Ποια θ γνϊμθ ςασ για τθν αλλθλεπίδραςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

δραςτθριότθτασ με τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ; 

Ελλιπισ   1   2   3   4   5   Αποτελεςματικι 

3. Κεωρείτε πωσ ιταν εφικτι θ ανταλλαγι γνϊςεων – δεξιοτιτων μεταξφ των 

εκπαιδευομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

4. Νομίηετε ότι διευκόλυνε τθ μάκθςθ ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

5. Νομίηετε ότι διευκόλυνε τον διάλογο και τθ διατφπωςθ διαφωνιϊν μεταξφ 

των εκπαιδευομζνων ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ; 



 
 

207 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

6. Αιςκανόςαςταν άνετα να κάνετε ερωτιςεισ ςτον εκπαιδευτι ι τουσ άλλουσ 

εκπαιδευόμενουσ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

7. Αιςκανόςαςταν περιςςότερο άνετοι να ςυμμετζχετε ςτθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ ςε ςχζςθ με φυςικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ςασ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

*Βακμόσ ικανοποίθςθσ+ – 8 ερωτιςεισ 

1. Κεωρείτε πωσ οι γνϊςεισ που αποκτιςατε ςχετικά με το ζργο των γιατρϊν 

χωρίσ ςφνορα ιταν ςθμαντικζσ; 

α) 1: Κακόλου 

β) 2: Λίγο 

γ) 3: Αρκετά 

δ) 4: Πολφ 

ε) 5: Πάρα πολφ 

2. Κεωρείτε πωσ οι γνϊςεισ που αποκτιςατε ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων 

βοθκειϊν ιταν ςθμαντικζσ; 

α) 1: Κακόλου 

β) 2: Λίγο 

γ) 3: Αρκετά 

δ) 4: Πολφ 

ε) 5: Πάρα πολφ 

3. Κεωρείτε πωσ οι γνϊςεισ ςασ ςχετικά με τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν 

βελτιϊκθκαν από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ; 

α) 1: Κακόλου 



 
 

208 

β) 2: Λίγο 

γ) 3: Αρκετά 

δ) 4: Πολφ 

ε) 5: Πάρα πολφ 

4. Οι προςδοκίεσ ςασ από τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ επαλθκεφτθκαν με το 

πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

5. Θ ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ιταν 

ευχάριςτθ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

6. Θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ενκάρρυνε τθ δθμιουργικι ςκζψθ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

7. Θ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ενκάρρυνε τθν κριτικι ςκζψθ; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 

8. Κεωρείτε πωσ θ χριςθ εικονικϊν κόςμων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

μετά τθν εμπειρία ςασ ςτθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ αποτελεί μια καλι 

ιδζα; 

Διαφωνϊ ζντονα   1   2   3   4   5   υμφωνϊ ζντονα 
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Παράρτθμα 3 – τατιςτικόσ ζλεγχοσ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ 

εικονικοφ κόςμου 

Ακολουκεί θ αναφορά αξιολόγθςθσ εγκυρότθτασ για τισ ςχετικζσ απαντιςεισ που 

δόκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρεςνα: 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Dim1Que1 Dim1Que2 Dim1Que3 Dim1Que4 Dim1Que5 Dim1Que6 

Dim2Que1 Dim2Que2 Dim2Que3 

    Dim2Que4 Dim2Que5 Dim3Que1 Dim3Que2 Dim3Que3 Dim3Que4 Dim4Que1 

Dim4Que2 Dim4Que3 Dim4Que4 Dim5Que1 

    Dim5Que2 Dim5Que3 Dim5Que4 Dim5Que5 Dim5Que6 Dim5Que7 Dim6Que1 

Dim6Que2 Dim6Que3 Dim6Que4 Dim6Que5 

    Dim6Que6 Dim6Que7 Dim6Que8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR. 

 
Reliability 

Notes 

Output Created 19-JUN-2016 15:18:52 

Comments  

Input Data C:\Users\ilias\Desktop\spss.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
9 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with valid data 

for all variables in the procedure. 
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Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=Dim1Que1 Dim1Que2 Dim1Que3 

Dim1Que4 Dim1Que5 Dim1Que6 Dim2Que1 

Dim2Que2 Dim2Que3 

    Dim2Que4 Dim2Que5 Dim3Que1 Dim3Que2 

Dim3Que3 Dim3Que4 Dim4Que1 Dim4Que2 

Dim4Que3 Dim4Que4 Dim5Que1 

    Dim5Que2 Dim5Que3 Dim5Que4 Dim5Que5 

Dim5Que6 Dim5Que7 Dim6Que1 Dim6Que2 

Dim6Que3 Dim6Que4 Dim6Que5 

    Dim6Que6 Dim6Que7 Dim6Que8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR. 

Resources Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,05 

 

[DataSet1] C:\Users\ilias\Desktop\spss.sav 

 

Warnings 

Each of the following component variables has zero variance and is removed from the scale: Dim4Que3, 

Dim6Que5 

 
Οι ςυγκεκριμζνεσ μεταβλθτζσ (ερωτιςεισ ερωτθματολογίου), είχαν κοινι απάντθςθ 

εκ μζρουσ όλων των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα και δεν ελιφκθςαν υπόψθ κατά 

τον ζλεγχο αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ τθσ ςχεδίαςθσ του 

εικονικοφ κόςμου. 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 9 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 9 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,942 ,955 32 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Dim1Que1 4,78 ,441 9 

Dim1Que2 3,89 ,928 9 

Dim1Que3 4,78 ,667 9 

Dim1Que4 4,89 ,333 9 

Dim1Que5 4,56 ,726 9 

Dim1Que6 4,67 ,707 9 

Dim2Que1 4,22 ,441 9 

Dim2Que2 4,89 ,333 9 

Dim2Que3 4,22 ,667 9 

Dim2Que4 3,67 ,500 9 

Dim2Que5 4,67 ,707 9 

Dim3Que1 4,89 ,333 9 

Dim3Que2 4,11 ,782 9 

Dim3Que3 4,78 ,441 9 

Dim3Que4 4,44 ,527 9 

Dim4Que1 4,89 ,333 9 

Dim4Que2 4,89 ,333 9 

Dim4Que4 4,78 ,441 9 

Dim5Que1 4,89 ,333 9 

Dim5Que2 4,89 ,333 9 

Dim5Que3 3,89 1,167 9 

Dim5Que4 4,78 ,441 9 

Dim5Que5 4,33 ,866 9 

Dim5Que6 4,67 1,000 9 

Dim5Que7 4,11 ,601 9 

Dim6Que1 4,67 ,500 9 

Dim6Que2 4,89 ,333 9 

Dim6Que3 4,78 ,441 9 

Dim6Que4 4,56 ,726 9 

Dim6Que6 3,44 ,527 9 

Dim6Que7 4,33 ,707 9 

Dim6Que8 4,56 ,527 9 

 

Scale Statistics 



 
 

212 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

144,78 134,944 11,617 32 

 


