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Ρερίλθψθ 

Ερευνθτικοί πυλϊνεσ ςτθν παροφςα εργαςία αποτζλεςαν ο ςυναιςκθματικόσ (affective), ο 

κοινωνικόσ (social) και ο γνωςτικόσ (cognitive) τομζασ, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορουσ 

ςθμαντικοφσ παράγοντεσ μάκθςθσ. Κατ’ αντιςτοιχία, παράγοντεσ όπωσ τα κίνθτρα 

(motivation), θ ςυνεργαςία (collaboration) και θ υπολογιςτικι ςκζψθ (computational 

thinking), μελετικθκαν μζςα από τθ ςχεδίαςθ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου, το οποίο 

αφορά ζνα μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τθν διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ και τθν κατανόθςθ εννοιϊν που προζρχονται από τα πεδία των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν, τθσ Τεχνολογίασ, τθσ Μθχανικισ, των Τεχνϊν και των Μακθματικϊν (STE(A)M).  

To εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον ςχεδιάςτθκε πάνω ςε ζνα μοντζλο ανεςτραμμζνθσ 

τάξθσ, ϊςτε να παρζχει on-line και εξ’ αποςτάςεωσ δραςτθριότθτεσ μζςα από ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS), όπωσ είναι το Moodle αλλά και 

δραςτθριότθτεσ για face-to-face διδαςκαλία, αξιοποιϊντασ παράλλθλα τα πλεονεκτιματα 

που προςφζρει το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH. Ο ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντοσ 

αυτοφ βαςίςτθκε ςτο μοντζλο κινιτρων ARCS (Keller, 1987), για κάκε βαςικι ςυνιςτϊςα 

του οποίου (Ρροςοχι – Συςχζτιςθ – Εμπιςτοςφνθ – Λκανοποίθςθ) ενςωματϊκθκαν 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ. Βαςικόσ ςτόχοσ αποτζλεςε θ διερεφνθςθ για το αν 

μζςω των ςτρατθγικϊν αυτϊν, υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτα κίνθτρα των 

μακθτϊν για το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ μζςα από τα πεδία STE(A)M. 

Ταυτόχρονα, δεδομζνου ότι ο προγραμματιςμόσ κεωρείται αναμφιςβιτθτα μζςο για τθν 

καλλιζργεια πολλϊν ςθμαντικϊν δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα, όπωσ είναι θ υπολογιςτικι 

ςκζψθ και θ ςυνεργαςία, δόκθκε μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων επίλυςθσ προβλιματοσ. Για το λόγο αυτό, δθμιουργικθκαν 

δραςτθριότθτεσ βάςει των ςτρατθγικϊν Συνεργατικισ Μάκθςθσ (Collaborative Learning) 

Brainstorming & Think-Pair-Share, και τθσ ςυνεργατικισ διδακτικισ προςζγγιςθσ του 

προγραμματιςμοφ «Ρρογραμματιςμόσ ςε ηευγάρια» (Pair Programming), μζςω των οποίων  

ςυνεπϊσ κρίκθκε απαραίτθτθ θ διερεφνθςθ τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων αυτϊν. 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε τρεισ φάςεισ και χρθςιμοποίθςε ωσ δείγμα 12 μακθτζσ 

δθμοτικοφ ςχολείου θλικίασ 9-11 ετϊν. Βαςίςτθκε ςε ποςοτικι ανάλυςθ δεδομζνων μζςω 

ερωτθματολογίων τα οποία απαντικθκαν από τουσ μακθτζσ ςτθν πρϊτθ και τρίτθ φάςθ τθσ 

ζρευνασ, δθλαδι ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ και ςτθν 

παρατιρθςθ. Τα αποτελζςματα, κατζδειξαν ότι θ επίδραςθ του εκπαιδευτικοφ 
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περιβάλλοντοσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι ςτα κίνθτρα των μακθτϊν κακϊσ και ςτθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ανζδειξε τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ εννοιολογικοφ 

πλαιςίου ικανοφ να παρζχει δυνατότθτεσ για ανάπτυξθ των προαναφερόμενων δεξιοτιτων 

αλλά κυρίωσ να αναπτφςςει κίνθτρα ςε μακθτζσ μικρισ θλικίασ όπωσ είναι οι μακθτζσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, να ζρκουν ςε επαφι με το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ 

ϊςτε μελλοντικά να εμπλακοφν ςε τομείσ STEM. Εφόςον ςτθν Ελλάδα, τίκεται κζμα για τθν 

ζνταξθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του προγραμματιςμοφ ς’ αυτι τθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ υλοποίθςθ του ςε μακθτζσ ακόμθ μικρότερθσ θλικίασ 

απ’ τθν προβλεπόμενθ των προγραμμάτων ςπουδϊν.  

Θ ςθμαντικότθτα τθσ ζρευνασ ζγκειται ςτθν ανάδειξθ αυτισ τθσ αναγκαιότθτασ, αλλά και 

ςτθν επαφι των μακθτϊν με μορφζσ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ όπωσ είναι τα θλεκτρονικά 

μακιματα μζςα από τα οποία καλλιεργοφνται οι δεξιότθτεσ αςφγχρονθσ ςυνεργαςίασ για 

επίλυςθ προβλθμάτων. Επιπλζον, προτείνει μια μεκοδολογία ζνταξθσ του καινοτόμου 

μοντζλου μικτισ μάκθςθσ, τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ωσ 

προκαταρκτικό ςτάδιο τθσ αποκλειςτικά on-line και εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Κυρίωσ, 

δίνει ζμφαςθ ςτον ςχεδιαςμό ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με τθν χριςθ ποικίλων 

τεχνολογικϊν μζςων, τα οποία ενορχθςτρϊνονται κατάλλθλα βάςει του μοντζλου κινιτρων 

ARCS, και των τεχνικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ, μζςω του οποίου οι εκπαιδευτικοί μποροφν 

να υποκινιςουν τουσ μακθτζσ τουσ και να επιτφχουν τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ τουσ ςε 

κάκε γνωςτικό αντικείμενο. 

Abstract 

Master thesis is based on research pillars such as affective, social and cognitive sectors, 

which include several important learning factors like motivation, collaboration and 

computational thinking. These factors have been studied through the design of a conceptual 

framework that lies on a blended learning environment encompassing basic teaching 

programming principles and comprehension concepts that spring off Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) fields. 

This blended learning environment was designed in the basis of  a flipped classroom model 

in order to provide on-line distance learning activities through an integrated Learning 

Management System (LMS) such as Moodle, and face-to-face teaching activities, while 
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making use of the benefits of the SCRATCH programming tool. The educational design was 

based on the ARCS motivation model (Keller, 1984), for each of its key components 

(Attention - Relevance - Confidence - Satisfaction), different strategies and techniques were 

incorporated. Master thesis based on these strategies has the main objective to investigate 

if there is a statistically significant effect on student motivation on programming using 

STE(A)M fields. 

Since programming is definitely a means of cultivation of many important 21st century skills, 

such as computational thinking and collaboration, greater emphasis has been placed on 

designing cooperative problem-solving activities. For this reason, activities have been 

developed on the basis of the Collaborative Learning strategies such as Brainstorming & 

Think-Pair-Share and the cooperative teaching approach of Pair Programming, which have 

made it necessary to investigate the development of these skills. 

The survey was conducted in three phases and carried on the sample of 12 elementary 

school students aged 9-11. It was based on quantitative data analysis through 

questionnaires that students filled in during the first and third phase of the research at the 

beginning and end of the experimental process and observation. The results revealed that 

the impact of the educational environment was statistically significant in motivating 

students as well as in developing cooperative and computational thinking skills. 

The literature review has highlighted the need of creating a conceptual framework 

containing capabilities for the development of the abovementioned skills, but primarily to 

motivate young learners such as primary school students, to get familiar with programming 

principles and in future to get involved with the STEM fields. In Greece however, existing the 

question of incorporating programming at this educational level, research has showed off 

the need of framework implementation in students even younger than the ones foreseen in 

the curricula.  

Master thesis importance lies in the emergence of this necessity, but also in students' 

interaction with asynchronous education forms such as electronic courses through which 

asynchronous collaboration problem solving skills are cultivated. Additionally, it proposes a 

methodology integrating innovative blended learning model, the flipped classroom in 

primary education, as a preliminary stage of the exclusive on-line and distance learning. 

Mainly it focuses on the design of a blended learning environment using various 

technological means, which orchestrated properly under ARCS motivation model and 
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techniques of collaborative learning, by which teachers can stimulate their students and 

achieve teaching objectives in each subject. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1: ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

1.1. Κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ και Ραρουςίαςθ τθσ 

Ρροβλθματικισ 

Θ μάκθςθ είναι ζνα πολυδιάςτατο φαινόμενο και επθρεάηεται από πλθκϊρα παραγόντων 

που μποροφν να διακρικοφν ςε τρεισ αλλθλοεξαρτϊμενουσ τομείσ: τον ςυναιςκθματικό 

(affective), τον κοινωνικό (social) και το γνωςτικό (cognitive). Ο ςυναιςκθματικόσ 

περιλαμβάνει δείκτεσ όπωσ κίνθτρα, ςτάςεισ και αντιλιψεισ, ο κοινωνικόσ μεταξφ άλλων 

δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ, ενϊ ο γνωςτικόσ τομζασ αφορά ζνα ςφνολο 

διαδικαςιϊν και δεξιοτιτων όπωσ θ ςκζψθ και θ επίλυςθ προβλιματοσ. 

Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ ςυναιςκθματικοφσ δείκτεσ μάκθςθσ αποτελεί αυτόσ των 

κινιτρων (motivation). Θ ζρευνα για τα κίνθτρα ςε on-line περιβάλλοντα είναι 

περιοριςμζνθ, ωςτόςο τα ευριματα από τθν βιβλιογραφία για τθν θλεκτρονικι μάκθςθ, 

φαίνεται να υποςτθρίηουν τα ερευνθτικά αποτελζςματα από τισ παραδοςιακζσ αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ. Αυτά υποδεικνφουν ότι οι κινθτιριεσ πεποικιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με 

μια μακθςιακι εργαςία ςυνδζονται με τα ακαδθμαϊκά αποτελζςματα και ςυνεπϊσ ότι θ 

ικανοποίθςθ τουσ για το on-line μάκθμα οφείλεται ςτισ κινθτιριεσ πεποικιςεισ τουσ και 

ςτάςεισ τουσ απζναντι ςτθ μακθςιακι εργαςία (Artino, 2008). Οριςμζνεσ μελζτεσ ςτο 

πλαίςιο τθσ on-line εκπαίδευςθσ εξετάηουν τα κίνθτρα ωσ ζνα ςχετικά ςτακερό προςωπικό 

χαρακτθριςτικό του μακθτι (Wighting, Liu, & Rovai, 2008), ενϊ άλλεσ μελζτεσ ςε 

διαφορετικι προςζγγιςθ, υπογραμμίηουν τθν αλλθλοςυνδεδεμζνθ ςχζςθ που υπάρχει 

μεταξφ του εκπαιδευόμενου και του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (Brophy, 2004), κακϊσ και 

τουσ παράγοντεσ που κεωροφνται απαραίτθτοι για τθν παροχι βζλτιςτων κινιτρων ςτουσ 

μακθτζσ. Εςωτερικοί παράγοντεσ όπωσ οι ςτρατθγικζσ ςχεδιαςμοφ μακιματοσ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ ενόσ μακιματοσ με ςτόχο ζνα ςυμμετοχικό μάκθμα που κα 

κινθτοποιεί και κα εμπλζκει τουσ μακθτζσ, αλλά και εξωτερικοί παράγοντεσ οι οποίοι κα 

παγιδεφουν τθν ςυμμετοχι και τθν επιμονι κατά τθ διεξαγωγι του μακιματοσ (Park & 

Choi, 2009; Street, 2010; Tyler-Smith, 2006), κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ϊςτε με 

αυτό τον τρόπο να ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των ποςοςτϊν τθσ εγκατάλειψθσ (drop out). 

Ζχει παρατθρθκεί πωσ το φαινόμενο αυτό τείνει να είναι υψθλότερο ς’ αυτοφ του είδουσ 

εκπαίδευςθ όταν τα επίπεδα τθσ διαδραςτικότθτασ ςτθ μάκθςθ είναι αςιμαντα και δεν 

προςεγγίηουν τον πλοφτο των μελετϊν περίπτωςθσ και των projects που γίνονται ςτθν face-

to-face διδαςκαλία (Moore & Kearsley, 1996), ςε ςυνδυαςμό με τα ςυναιςκιματα 
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απομόνωςθσ και τθν ζλλειψθ επαρκοφσ υποςτιριξθσ που πικανόν βιϊνει ο μακθτισ. Το 

φαινόμενο αυτό παρατθρείται ακόμθ και ςε υβριδικά περιβάλλοντα, δθλαδι περιβάλλοντα 

μικτισ μάκθςθσ όταν γίνει αντιλθπτι θ ζλλειψθ υποςτιριξθσ και 

ςφνδεςθσ/ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ του face-to-face και των on-line ςυςτατικϊν τθσ 

«ανάμιξθσ» (Stracke, 2007). 

Το μοντζλο κινιτρων ARCS (Keller, 1987) ζχει αποδειχκεί ςε πολλζσ ζρευνεσ 

αποτελεςματικό και ζχει επαλθκευτεί για τον ςυςτθματικό ςχεδιαςμό παρακινοφμενθσ 

ενιςχυμζνθσ διδαςκαλίασ ςε on-line περιβάλλοντα, αναφορικά με τθ μείωςθ των ποςοςτϊν 

εγκατάλειψθσ (Keller, 2010). Επιπλζον, ο ςυνδυαςμόσ των ςυςτθμάτων επικοινωνίασ face-

to-face και on-line, προςφζρουν ευκαιρίεσ για τθν ενςωμάτωςθ των ςτρατθγικϊν 

υποςτιριξθσ κινιτρων ςτα ςυςτιματα μικτισ μάκθςθσ με νζουσ τρόπουσ (Keller, 2008). 

Είναι απολφτωσ ςαφζσ ότι το περιβάλλον μπορεί να ζχει ιςχυρό αντίκτυπο ςτα κίνθτρα 

(Keller, 1999). Οι εκπαιδευόμενοι ςχεδιαςτζσ πρζπει να γνωρίηουν πϊσ να ενςωματϊνουν 

μεκόδουσ και μοντζλα κινιτρων ςε μια ποικιλία εκπαιδευτικισ κατάςταςθσ (Keller & 

Litchfield, 2002). Ωςτόςο, το μοντζλο κινιτρων ARCS είναι ζνα εξελιςςόμενο μοντζλο. 

Υπάρχουν πολλζσ ακόμθ περιοχζσ που πρζπει να διερευνθκοφν ϊςτε να βοθκιςουν το 

μοντζλο αυτό είναι πιο αποτελεςματικό ι να οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν 

προςεγγίςεων (Keller, 2000). 

Αναμφίβολα, ο 21οσ αιϊνασ απαιτεί ζνα ςφνολο δεξιοτιτων και τρόπων ςκζψθσ που οι 

μακθτζσ πρζπει να αναπτφξουν, προκειμζνου να επιτφχουν ςτθν εποχι τθσ πλθροφορίασ. 

Οι δεξιότθτεσ μάκθςθσ και καινοτομίασ όλο και περιςςότερο αναγνωρίηονται ωσ τισ 

δεξιότθτεσ που διαχωρίηουν τουσ μακθτζσ που είναι προετοιμαςμζνοι για τα ολοζνα και 

πιο ςφνκετα περιβάλλοντα ηωισ και εργαςίασ του 21ου αιϊνα, από εκείνουσ που δεν είναι. 

Θ εςτίαςθ ςτθ δθμιουργικότθτα, τθ κριτικι ςκζψθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθ 

ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία, αποκαλοφμενεσ και ωσ 4Cs (Creativity, Critical Thinking & 

Problem Solving, Collaboration, Communication) είναι απαραίτθτθ για τθν προετοιμαςία 

των μακθτϊν για το μζλλον (Partnership for 21st Century Learning, 2015). Επιπλζον ο 

ςυνδυαςμόσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ με τθν ιςχφ των υπολογιςτϊν δίνει ωσ αποτζλεςμα τθν 

υπολογιςτικι ςκζψθ (computational thinking), δθλαδι τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν 

πότε και πϊσ θ τεχνολογία μπορεί να ενιςχφςει τισ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, 

προκειμζνου να βρουν καινοτόμεσ λφςεισ ςε προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου 

(International Society for Technology in Education, 2002). Θ J.M. Wing (2006) αναφζρει για 
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τθν υπολογιςτικι ςκζψθ ωσ μια κεμελιϊδθ δεξιότθτα για όλουσ, όχι μόνο για τουσ 

επιςτιμονεσ τθσ πλθροφορικισ.  

Οι παιδαγωγοί παγκόςμια ςυνιςτοφν τθν ζνταξθ τθσ αλγορικμικισ και υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Σε άρκρο του ο M. Berry (2014) αναφζρει μεταξφ άλλων πωσ ο 

καλφτεροσ τρόποσ να ςκεφτείσ υπολογιςτικά είναι το να ςυγγράψεισ κϊδικα, ωςτόςο 

υπάρχουν πτυχζσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, οι οποίεσ υπερβαίνουν τον προγραμματιςμό 

υπολογιςτϊν, κζλοντασ να κάνει ςαφζσ ότι θ υπολογιςτικι ςκζψθ κα πρζπει να διατρζχει 

τθ διδακτζα φλθ ςε όλα τα μακιματα ςτθν Κ-12 εκπαίδευςθ (Κοτίνθ & Τηαλζπθ, 2012; 

Μαυρουδι, 2014). Στθν Αγγλία το 2013 τροποποιικθκε το εκνικό πρόγραμμα ςπουδϊν, 

ϊςτε οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να ςυγγράψουν κϊδικα από τθν πρωτοςχολικι ακόμα 

θλικία. Ομοίωσ, ςτθν Αυςτραλία υπάρχει εκνικό πρόγραμμα ςπουδϊν για τθν ζνταξθ τθσ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςε όλθ τθ διδακτζα φλθ, ενϊ το Διοικθτικό Συμβοφλιο Σπουδϊν, 

Διδαςκαλίασ και εκπαιδευτικϊν προτφπων (The Board of Studies, Teaching and Educational 

Standards, NSW) ζχει κατακζςει τισ δικζσ του οδθγίεσ ςτο κζμα αυτό. Στισ ΘΡΑ, ο πρόεδροσ 

Ομπάμα, ςτθν εβδομαδιαία ομιλία του (Λανουάριοσ του 2016), ανακοίνωςε τθν τολμθρι 

του πρωτοβουλία  τεςςάρων δισ δολαρίων με τίτλο «Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν για όλουσ», με 

ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των Αμερικάνων μακθτϊν από το νθπιαγωγείο μζχρι το λφκειο με 

τισ δεξιότθτεσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ μακαίνοντασ τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν. Το 

1961, ο A. Perlis διλωςε ότι θ επιςτιμθ υπολογιςτϊν κα πρζπει να κεωρείται μζροσ μιασ 

φιλελεφκερθσ εκπαίδευςθσ, και ότι ο κακζνασ πρζπει να μάκει να προγραμματίηει. Ο 

προγραμματιςμόσ είναι μια κεμελιϊδθσ ςυνιςτϊςα τθσ Επιςτιμθσ των Υπολογιςτϊν και 

"βοθκόσ" για τθν κατανόθςθ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων υπολογιςτικϊν ςκζψθσ. 

(Chatzinikolakis & Papadakis, 2014). 

Στθν Ελλάδα αντίκετα, θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ξεκίνθςε πειραματικά ςτο 

Δθμοτικό ςτθν Ε’ και ΣΤ’ τάξθ με τθ δθμιουργία του «Νζου ςχολείου» (2010). Σφμφωνα με 

ζρευνα για τθ διδακτικι τθσ πλθροφορικισ (Κεοδϊρου, Μπζλλου & Μικρόπουλοσ, 2014), 

δθμοφιλζςτερο αντικείμενο μελζτθσ αναδεικνφεται γενικότερα ο προγραμματιςμόσ, 

ενιςχφοντασ τθν πεποίκθςθ ότι τα τελευταία χρόνια τονϊνεται το ερευνθτικό ενδιαφζρον 

για τον ςυγκεκριμζνο κλάδο τθσ Ρλθροφορικισ και αναδεικνφοντασ πωσ θ διάχυςθ και 

εφαρμογι των ΤΡΕ δεν επθρζαςε ιδιαίτερα το ενδιαφζρον για τον προγραμματιςμό και τθν 

Ρλθροφορικι (Τηιμογιάννθσ, 2005). Ανάλογα ευριματα παρατθροφνται ςε αντίςτοιχεσ 

ελλθνικζσ και διεκνείσ ζρευνεσ (Simon, 2007; Γκαβρζςθ κ.ά., 2011). Ραραταφτα, ςτθν ίδια 

ζρευνα, παρατθρικθκε ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δεν υπάρχει 
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ιδιαίτερθ εκδιλωςθ ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ για τον προγραμματιςμό, παρά τθν ζνταξθ 

τθσ Ρλθροφορικισ ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία. 

Τα κίνθτρα αναφορικά με το μάκθμα του προγραμματιςμοφ είναι ζνα κζμα που επιηθτά 

περαιτζρω διερεφνθςθ. Ενϊ οι μακθτζσ, είναι ψθφιακά γθγενείσ (Prensky, 2001) και ικανοί 

χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ και των ΤΡΕ, περιορίηονται ϊςτε να καταναλϊνουν 

προκαταςκευαςμζνα προϊόντα αντί του να μάκουν πωσ οι ίδιοι μποροφν να τα 

καταςκευάςουν. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι είτε ενδεχομζνωσ αγνοοφν τον τρόπο, είτε 

όταν τον γνωρίηουν κεωροφν ότι οι αλγόρικμοι και ο προγραμματιςμόσ είναι κάτι βαρετό ι 

τεχνικά δφςκολο, ι ακόμθ διότι οι γλϊςςεσ γενικοφ ςκοποφ για τθν εκμάκθςι τουσ, 

προςφζρουν ζνα ελάχιςτα ελκυςτικό περιβάλλον με ελλειπι ανατροφοδότθςθ. Αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των κινιτρων τουσ και κατά ςυνζπεια τθ μθ μελλοντικι 

εναςχόλθςθ τουσ με τουσ τομείσ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 

επιτακτικά αναγκαίουσ ςτθν εποχι μασ. Οι J. Morris και P. Lee (2004) αναφζρουν «… Οι 

τρζχουςεσ προςεγγίςεισ μασ ςτθν εκπαίδευςθ τθσ επιςτιμθσ υπολογιςτϊν αποτυγχάνουν. 

Σαν αποτζλεςμα, αποτυγχάνουν να εμπνεφςουν τα καλφτερα και λαμπρότερα μυαλά να 

ειςζρκουν ςτον τομζα..» (Lenox, Jesse & Woratschek, 2011). Ζνασ βαςικόσ ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ είναι να πείςει τουσ μακθτζσ να το κάνουν αυτό και ωσ εκ τοφτου να τουσ 

δοκοφν κίνθτρα ζτςι ϊςτε να εμπλακοφν κατάλλθλα (Jenkins, 2001), όπωσ εξίςου είναι 

ςθμαντικό για τουσ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ, όπωσ είναι οι Κ-12 μακθτζσ, να 

χρθςιμοποιιςουν ζνα κατάλλθλο προγραμματιςτικό περιβάλλον ςε ςυνδυαςμό με 

ελκυςτικζσ και ουςιαςτικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (Chatzinikolakis & Papadakis, 

2014). Ειδικότερα για τθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ μζςα από e-learning 

περιβάλλοντα ζχουν δθμιουργθκεί αρκετά παιδαγωγικά πλαίςια, ωςτόςο λόγω τθσ 

μοναδικά απαιτθτικισ φφςθσ του μακιματοσ αυτοφ, είναι ςθμαντικό οι εκπαιδευτζσ ςτα 

μακιματα αυτά να διερευνιςουν εμπειρικά και ςυςτθματικά το ςφνολο των παραγόντων 

κινιτρων των μακθτϊν τουσ (Law, 2010). 

Επιπρόςκετα, αναφορικά με τουσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ μάκθςθσ, θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ κρίνεται επιτακτικι ανάγκθ από τουσ μακθτζσ για τθν αφξθςθ 

κοινωνικϊν και μακθςιακϊν δεξιοτιτων. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον 

τομζα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (collaborative learning), όπου οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν 

ωσ μζλθ μιασ ομάδασ με τθν ανταλλαγι απόψεων, το διαμοιραςμό ιδεϊν, τθν επικοινωνία 

ζχοντασ ζνα κοινό ςτόχο (Hesse et al., 2015), τθν διεφρυνςθ των γνωςτικϊν τουσ πεδίων και 

τθν παραγωγι ενόσ κοινοφ αποτελζςματοσ. Ειδικότερα, όταν θ ςυνεργατικι μάκθςθ 
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υποςτθρίηεται από τον υπολογιςτι, μζςω των δυνατοτιτων που παρζχει θ ςφγχρονθ 

τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν, αλλά και του ανανεωμζνου 

ενδιαφζροντοσ για το ρόλο τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτθ μάκθςθ, κακίςταται πολλά 

υποςχόμενθ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ (Ρζτρου-Μπακίρθ & 

Δθμθτρακοποφλου, 2001). Επιπλζον, για να κεωρθκεί ζνα άτομο ικανόσ λφτθσ 

προβλθμάτων πρζπει να διαδραματίηει ενεργό ρόλο ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και να 

ςυνεργάηεται με άλλουσ (Dewey, 1997). 

Εν τζλει, μολονότι γφρω από τθν θλεκτρονικι μάκθςθ υπάρχει ζνα αξιοςζβαςτο πλικοσ 

ερευνϊν, λίγεσ απ’ αυτζσ παρουςιάηουν ςτοιχεία για περιβάλλοντα μικτισ μάκθςθ για τουσ 

εξισ λόγουσ:  

1) Θ ζλλειψθ μθχανιςμϊν για τον εντοπιςμό μικτϊν μακθμάτων ςε βάςεισ δεδομζνων 

κολλεγίων δθμιουργεί μια κατάςταςθ κατά τθν οποία μια μελζτθ μεγάλθσ κλίμακασ γίνεται 

δφςκολθ και ευάλωτθ ςε παραπλθροφόρθςθ (Allen & Seaman, 2005).  

2) Δεν υπάρχει μια γενικι ςυναίνεςθ γφρω από τον οριςμό τθσ, ο οποίοσ να είναι 

κεωρθτικά ςυνεκτικόσ, φιλοςοφικά βάςιμοσ και με ρεαλιςτικό τρόπο κατατοπιςτικόσ 

(Oliver & Trigwell, 2005). Ενϊ υπάρχουν πολλζσ μορφζσ μικτισ μάκθςθσ, δεν υπάρχει μια 

αποδεκτι ταξινόμθςθ αυτϊν (Picciano, Dziuban & Graham, 2013).  

Από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, αναδείχκθκαν ερευνθτικζσ ελλείψεισ ςχετικά με τα 

κίνθτρα που απαιτοφνται για τθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ τόςο μζςα από τθν 

μελζτθ εννοιϊν ςτα πεδία STE(A)M όςο και ςε μικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

ειδικότερα ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από μικρι θλικία. Ραράλλθλα, θ 

ςυνεργαςία κρίνεται αναγκαία δεξιότθτα ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων όπωσ επίςθσ 

απορρζει μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν και θ υπολογιςτικι ςκζψθ απαραίτθτο 

εφόδιο για τον πολίτθ του 21ου αιϊνα, ϊςτε αυτόσ να είναι ικανόσ λφτθσ των ςφνκετων 

παγκόςμιων προβλθμάτων. Επιπλζον, θ on-line και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κα πρζπει 

να αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του μελλοντικοφ ψθφιακοφ ςχολείου. Για τουσ λόγουσ 

αυτοφσ, κρίνεται ςκόπιμοσ ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου 

βαςιςμζνου ςε ζνα μοντζλο κινιτρων, που κα ενορχθςτρϊνει ςυνεργατικζσ τεχνικζσ για τθν 

εναςχόλθςθ των μακθτϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τα πεδία STEM μζςα από το 

μάκθμα του προγραμματιςμοφ και κα ζχει ωσ ςτόχο τθν αποτίμθςθ των μεταβλθτϊν των 

κινιτρων, τθσ ςυνεργαςίασ αλλά και τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 
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1.2. Στόχοσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ΜΔΕ ιταν ο ςχεδιαςμόσ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ που κα 

περιλαμβάνει ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ, ικανοφ να 

αναπτφςςει κίνθτρα ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ϊςτε να γνωρίςουν τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και να απαςχολθκοφν ςτα πεδία STE(A)M και κατ’ 

επζκταςθ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, επιχειρικθκε: Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου βαςιςμζνου 

ςε ζνα περιςτροφικό μοντζλο μικτισ μάκθςθσ (blended learning rotation model), αυτό τθσ 

ανεςτραμμζνθσ (flipped) διδαςκαλίασ, αξιοποιϊντασ το μοντζλο ανάπτυξθσ κινιτρων ARCS 

και τισ τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & Think-Pair-Share. 

Θ υλοποίθςθ του και θ αξιολόγθςθ ςχετικά με το αν αυτό παρζχει δυνατότθτεσ για τθν 

ανάπτυξθ των κινιτρων για το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ 

STE(A)M, τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ. 

1.3. Καινοτομία τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ 

Σφμφωνα με το ςτόχο που τζκθκε, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ζνα εννοιολογικό πλαίςιο, 

το οποίο αποςκοποφςε ςτθν ανάπτυξθ κινιτρων για τον προγραμματιςμό και τθν 

εναςχόλθςθ των μακθτϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τον προγραμματιςμό μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και ςτθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Θ καινοτομία τθσ εργαςίασ ζγκειται ςτο γεγονόσ τθσ διαμόρφωςθσ 

ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, μιασ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, όπου οι μακθτζσ 

καλοφνται να εκπονιςουν ςυνεργατικζσ προγραμματιςτικζσ δραςτθριότθτεσ είτε face-to-

face είτε on-line. Επιπλζον επιχειρικθκε θ επαφι των μακθτϊν μικρότερθσ θλικίασ από 

αυτι που προβλζπει το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ. 

1.4. Ερευνθτικά Ερωτιματα 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ΜΔΕ ιταν ο ςχεδιαςμόσ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ που κα 

περιλαμβάνει ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ, ικανοφ να 

αναπτφςςει κίνθτρα ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ϊςτε να γνωρίςουν τισ 
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βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και να απαςχολθκοφν ςτα πεδία STE(A)M και κατ’ 

επζκταςθ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, επιχειρικθκε: Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου βαςιςμζνου 

ςε ζνα περιςτροφικό μοντζλο μικτισ μάκθςθσ (blended learning rotation model), αυτό τθσ 

ανεςτραμμζνθσ (flipped) διδαςκαλίασ, αξιοποιϊντασ το μοντζλο ανάπτυξθσ κινιτρων ARCS 

και τισ τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & Think-Pair-Share. 

Θ υλοποίθςθ του και θ αξιολόγθςθ ςχετικά με το αν αυτό παρζχει δυνατότθτεσ για τθν 

ανάπτυξθ των κινιτρων για το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ 

STE(A)M, τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω θ παροφςα ζρευνα κα επικεντρωκεί ςτα παρακάτω 

ερευνθτικά ερωτιματα: 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 1 – RQ1: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν κίνθτρα γι 

αυτόν; 

Το ερευνθτικό ερϊτθμα 1 αναλφκθκε ςτα εξισ επιμζρουσ ερωτιματα: 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1 – RQ1.1: Ο ςχεδιαςμόσ face-to-face ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα 

(motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν;  

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 2 – RQ1.2: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε μία από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ξεχωριςτά –Ρροςοχι (Attention),  

Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), Λκανοποίθςθ (Satisfaction)– 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 3 – RQ1.3: Ο ςχεδιαςμόσ on-line δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει 

του μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν; 
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 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 4 – RQ1.4: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε μία από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ξεχωριςτά –Ρροςοχι (Attention),  

Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), Λκανοποίθςθ (Satisfaction)– 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 2 – RQ2: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν τθ ςυνεργαςία 

(collaboration); 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1– RQ2.1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ ξεχωριςτά –Θγεςία Και 

Ρρωτοβουλία (Leadership & Initiative), Συμμετοχι (Participation), Ευελιξία 

(Flexibility), Υπευκυνότθτα και Ραραγωγικότθτα (Responsibility & Productivity), 

Ανταπόκριςθ Και Εποικοδομθτικι Ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & 

Feedback), Αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation)– των μακθτϊν όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 3 – RQ3: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ενιςχφςουν τθν 

υπολογιςτικι ςκζψθ (computational thinking) τουσ; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1– RQ3.1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ξεχωριςτά –Λογικι 

εξιγθςθ (Logical reasoning), Αλγόρικμοσ (Algorithm), Τμθματοποίθςθ 

(Decomposition), Μοτίβα και Γενίκευςθ (Patterns and Generalization), Αφαίρεςθ 

(Abstraction), Αξιολόγθςθ (Evaluation)– των μακθτϊν όπωσ αυτζσ προκφπτουν από 

τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 
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1.5. Οργάνωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ 

Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται θ κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ κακϊσ 

παρουςιάηεται θ προβλθματικι, ο ςτόχοσ και για ποιουσ τομείσ παρουςιάηει καινοτομία. 

Επίςθσ παρουςιάηονται τα ερευνθτικά ερωτιματα και γίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ 

δομισ των κεφαλαίων. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ. Αναλφεται το κεωρθτικό 

πλαίςιο δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ζννοιεσ των κινιτρων ωσ βαςικόσ ςυναιςκθματικόσ 

παράγοντασ μάκθςθσ, τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ωσ γνωςτικόσ παράγοντασ μάκθςθσ και 

τθσ ςυνεργαςίασ ωσ κοινωνικόσ παράγοντασ μάκθςθσ. Ειδικότερα, παρουςιάηονται κεωρίεσ 

και εκπαιδευτικά μοντζλα για τθν ανάπτυξθ κινιτρων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο μοντζλο 

κινιτρων ARCS και ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό που προτείνει κακϊσ επίςθσ και οι 

ςυνεργατικζσ τεχνικζσ Βrainstorming και Think-Pair-Share. Επιπλζον γίνεται αναφορά ςτθ 

διδακτικι του προγραμματιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, αναλφονται οι 

εναλλακτικζσ διδακτικζσ προςεγγίηεισ και παρουςιάηεται αναλυτικά το προγραμματιςτικό 

εργαλείο SCRATCH κακϊσ και το πλαίςιο τθσ ζννοιασ STE(A)M, όπωσ μζςα από αυτό 

απορρζει θ υπολογιςτικι ςκζψθ. Τζλοσ, αναλφεται το πλαίςιο τθσ μικτισ μάκθςθσ, 

παρουςιάηονται μοντζλα μικτισ μάκθςθσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο μοντζλο τθσ 

ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, κακϊσ και το ερευνθτικό πλαίςιο γφρω από το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

μάκθςθσ Moodle. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ. Αναφζρονται οι ςτόχοι, 

διατυπϊνονται τα ερευνθτικά ερωτιματα και ορίηονται λειτουργικά και εννοιολογικά οι 

μεταβλθτζσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ, το δείγμα, τα εργαλεία 

μζτρθςθσ, τα ερευνθτικά αλλά και τα τεχνολογικά εργαλεία και περιβάλλοντα. Τζλοσ, 

περιγράφεται αναλυτικά θ διαδικαςία τθσ ζρευνασ και οι ςυνιςτϊςεσ τουσ εκπαιδευτικοφ 

ςεναρίου. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, τα ςυμπεράςματα 

και οι προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα. 

Εν τζλει, παρουςιάηεται θ βιβλιογραφία και τα παραρτιματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2: ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΚΘ ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ 

2.1. Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μάκθςθ  

Θ μάκθςθ είναι ζνα πολυδιάςτατο φαινόμενο και επθρεάηεται από πλθκϊρα παραγόντων 

(Σχιμα 1), που μποροφν να διακρικοφν ςε τρεισ αλλθλοεξαρτϊμενουσ τομείσ: το γνωςτικό 

(cognition), τον κοινωνικό (social) και τον ςυναιςκθματικό (affect). 

 

Σχιμα 1: Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μάκθςθ 

Ραραδοςιακά ςτθ μάκθςθ υπιρξε διαχωριςμόσ μεταξφ γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν 

παραγόντων. Οι γνωςτικοί παράγοντεσ αφοροφν δεξιότθτεσ και διαδικαςίεσ όπωσ θ ςκζψθ 

και θ επίλυςθ προβλθμάτων, ενϊ οι ςυναιςκθματικοί παράγοντεσ που μποροφν να δίνουν 

εξθγιςεισ για τθ ςυμπεριφορά ενόσ μακθτι αφοροφν τισ ςτάςεισ του, τα κίνθτρα και τθ 

ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ.  

Οι μπιχεβιοριςτζσ κεϊρθςαν τισ εςωτερικζσ νοθτικζσ διαδικαςίεσ ωσ ζνα «μαφρο κουτί» και 

ωσ εκ τοφτου επικεντρϊκθκαν ςτισ αλλαγζσ τθσ ςυμπεριφοράσ. Θ ςκζψθ, οι αντιλιψεισ και 

τα μθ παρατθριςιμα ςυναιςκιματα δεν μποροφςαν να κεωρθκοφν αιτίεσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ. Αντίκετα, ο B.F. Skinner με τθ ςυντελεςτικι μάκθςθ αποδζχτθκε αυτά τα 

ςτοιχεία, κακϊσ και άλλεσ «εςωτερικζσ επενζργειεσ» ωσ παράγοντεσ που επθρεάηουν 

κετικά ι αρνθτικά τθν απαντθτικι ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου.  

Στθ γνωςτικι μάκθςθ, διάφορεσ μελζτεσ που διεξιχκθςαν ςτο παρελκόν, είτε εξαιροφςαν 

τον ςυναιςκθματικό τομζα από το ερευνθτικό πλαίςιο είτε μελετοφςαν τον τομζα αυτό 

ξεχωριςτά. Ωςτόςο τα τελευταία χρόνια θ κζςθ αυτι ςταδιακά αλλάηει. Μετά τθν ευρεία 

αποδοχι του κονςτρουκτιβιςμοφ, όπου ο κάκε άνκρωποσ είναι ενεργόσ δθμιουργόσ τθσ 
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γνϊςθσ, καταςκευάηοντασ τισ δικζσ του κατανοιςεισ για τον κόςμο γφρω του, μζςα από τθν 

εμπειρία και το ςτοχαςμό του πάνω ςτθν εμπειρία αυτι, κεωρικθκε αναμφιςβιτθτθ θ 

επίδραςθ των ςυναιςκθματικϊν παραγόντων ςτθ μάκθςθ. Ειδικότερα, κατά τον J. Bruner, θ 

μάκθςθ προκφπτει μζςα τισ πράξεισ του μακθτι θ οποία είναι κοινωνικά κακοδθγοφμενθ 

και βρίςκεται ςε άμεςθ ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ με τα κίνθτρα και τισ επικυμίεσ του 

(Κολιάδθσ, 1997). Τουλάχιςτον από τθ δεκαετία του 1980 ζχει υπάρξει μια διαρκισ ζρευνα 

που εςτιάηει ςτο πωσ αλλθλεπιδροφν από κοινοφ κίνθτρα και γνωςτικοί παράγοντεσ ςτθν 

μάκθςθ και ςτθν επίτευξθ (Linnenbrink, 2002).  

Επιπλζον, θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ, κατά τθν οποία τα άτομα εμπλζκονται ςε 

κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και με το περιβάλλον τουσ, είναι 

γεγονόσ. Θ αλματϊδθσ ανάπτυξθ των δικτφων (κυρίωσ του Internet) κατά τθν τελευταία 

δεκαετία είχε ςαν αποτζλεςμα οι υπολογιςτζσ να χρθςιμοποιοφνται από μεγάλο μζροσ του 

πλθκυςμοφ κυρίωσ ςαν «μζςο» για μεταφορά, αποκικευςθ και κατανομι των μθνυμάτων 

τουσ κακϊσ και για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν (Puntambekar, 1999; Dimitracopoulou, 1999). 

Οι περιςςότερεσ από τισ πρόςφατεσ ζρευνεσ πάνω ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ 

πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν, λαμβάνουν υπ’ όψιν τουσ τισ δυνατότθτεσ τθσ 

τεχνολογίασ για διευκόλυνςθ των κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ εκπαιδευτϊν και 

εκπαιδευομζνων και μεταξφ των ίδιων των εκπαιδευόμενων (Ρζτρου-Μπακίρθ & 

Δθμθτρακοποφλου, 2001). 

2.1.1. Συναιςκθματικοί παράγοντεσ (affective factors) και κίνθτρα (motivation) 

Με τον όρο ςυναίςκθμα εννοοφμε μια αόριςτθ υποκειμενικι αίςκθςθ που βιϊνεται ωσ μια 

κατάςταςθ διζγερςθσ. Τα ςυναιςκιματα προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

ανάμεςα ςτθν αντίλθψθ των περιβαλλοντικϊν ερεκιςμάτων, νευρικϊν/ορμονικϊν 

απαντιςεων ςε αυτζσ τισ αντιλιψεισ και υποκειμενικι γνωςτικι επιςιμανςθ αυτϊν των 

ςυναιςκθμάτων (Kleinginna & Kleinginna, 1981b). Το ςυναίςκθμα ςυνδζεται με τα κίνθτρα, 

όμωσ διαφζρει ςαν ζννοια ςτο γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ζνασ προςανατολιςμόσ ςτόχων που 

να ςυνδζεται μ’ αυτό (Huitt, 2003a).  

Θ λζξθ «κίνθτρο» ετυμολογικά προζρχεται από το ριμα «κινέω-ῶ» και δθλϊνει το αίτιο 

που κινεί, δθλαδι που ωκεί ςε κάποια ενζργεια – δράςθ. Τα κίνθτρα είναι μια ζννοια που 

ζχει αποδοκεί με πολλοφσ οριςμοφσ ςτα διάφορα εγχειρίδια ψυχολογίασ. Αντικατοπτρίηουν 

όμωσ όλα μια γενικι ςυναίνεςθ ότι το κίνθτρο είναι μια εςωτερικι κατάςταςθ (μερικζσ 

φορζσ περιγράφεται ωσ ανάγκθ, επικυμία, ι κζλθςθ) που εξυπθρετεί ςτο να 

https://scholar.google.gr/citations?user=ISxVqxUAAAAJ&hl=el&oi=sra
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δραςτθριοποιιςει ι ενεργοποιιςει μια ςυμπεριφορά και να τθσ δϊςει κατεφκυνςθ 

(Kleinginna & Kleinginna, 1981a). Οι D.H. Schunk, P.R. Pintrich, και J.L. Meece, (2008) 

ορίηουν τα κίνθτρα ωσ "τθ διαδικαςία με τθν οποία θ δραςτθριότθτα που κατευκφνεται από 

ςτόχουσ είναι υποκινθμζνθ και διατθρείται". Σφμφωνα με τον M.L. Maehr (1984), τα 

κίνθτρα αυξάνουν τθν ενεργθτικότθτα του ατόμου και τα επίπεδα δράςθσ του. Ο R. Franken 

(2006) προςκζτει ζνα ακόμα ςυςτατικό ςτον οριςμό του: τθ διζγερςθ, τθν κατεφκυνςθ και 

τθν επιμονι τθσ ςυμπεριφοράσ (Huitt, 2011).  

2.1.1.1. Κεωρίεσ κινιτρων και κίνθτρα μάκθςθσ 

Τα κίνθτρα ανζκακεν ιταν και εξακολουκεί να είναι ζνασ παράγοντασ που απαςχολεί τουσ 

ερευνθτζσ. Αρκετοί από αυτοφσ, ςυνζδεςαν τα κίνθτρα με τισ πρωτόγονεσ παρορμιςεισ και 

τισ ανάγκεσ του ανκρϊπου (Weiner, 1990). Για παράδειγμα, οι ψυχαναλυτικζσ κεωρίεσ των 

κινιτρων πρότειναν μια ποικιλία κεμελιωδϊν επιρροϊν. Κατά τον ςπουδαίο ψυχαναλυτι S. 

Freud (1990), οι ενζργειεσ ι θ ςυμπεριφορά είναι το αποτζλεςμα των εςωτερικϊν, 

βιολογικϊν ενςτίκτων.  

Σε παρόμοια κατεφκυνςθ κινικθκαν και οι κεωρίεσ που αφοροφν τθ φφςθ τθσ υποκίνθςθσ 

και εξετάηουν τθν ικανοποίθςθ και τθν ιεράρχθςθ των αναγκϊν. Ο ανκρωπιςτισ –

ψυχολόγοσ A. Maslow (1954), ζνασ απ’ τουσ πιο ςθμαντικοφσ ερευνθτζσ ςτθ μελζτθ των 

κινιτρων, προςπάκθςε να ςυνκζςει ζνα μεγάλο τμιμα ερευνϊν που ςχετίηεται με τα 

ανκρϊπινα κίνθτρα. Θ κεωρία του, γνωςτι ωσ «Κεωρία Λεράρχιςθσ των Αναγκϊν» 

βαςίηεται ςτο γεγονόσ οι άνκρωποι υποκινοφνται με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν 

τουσ, οι οποίεσ βρίςκονται μποροφν να ιεραρχθκοφν. Ειδικότερα, καταςκεφαςε μια 

πυραμίδα (Σχιμα 2) και ταξινόμθςε τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ ςε δυο ομάδεσ: τισ ανάγκεσ 

ζλλειψθσ και τισ ανάγκεσ ανάπτυξθσ. Εντόσ των αναγκϊν ζλλειψθσ, κάκε μία ανάγκθ που 

βρίςκεται ςε χαμθλότερο επίπεδο τθσ πυραμίδασ αυτισ, πρζπει να πλθρείται πριν από τθ 

μετάβαςθ ςτο επόμενο υψθλότερο επίπεδο. Απ’ τθ ςτιγμι που κάκε μία από αυτζσ τισ 

ανάγκεσ ζχει ικανοποιθκεί, αν κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον εντοπιςτεί ζλλειψθ, το άτομο κα 

ενεργιςει για να αφαιρζςει τθν ζλλειψθ αυτι. Τα πρϊτα τζςςερα επίπεδα είναι: 

1) Φυςιολογικζσ ανάγκεσ: να εκπλθρϊςει κάποιοσ τθν πείνα, δίψα, 

ςωματικζσ ανζςεισ, κλπ., 

2) Ανάγκεσ για Αςφάλεια:  να βρίςκεται κάποιοσ εκτόσ κινδφνου, 

3) Ανάγκεσ για Αγάπθ: να ςχετίηεται κάποιοσ με τουσ άλλουσ και να γίνεται 

αποδεκτόσ και 
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4) Ανάγκεσ για Εκτίμθςθ: να είναι κάποιοσ επαρκισ, να αποκτιςει 

αναγνϊριςθ. 

Σφμφωνα με τον A. Maslow, ζνα άτομο είναι ζτοιμο να ενεργιςει με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 

ανάπτυξθσ, αν και μόνο αν οι ανάγκεσ ζλλειψθσ ζχουν εκπλθρωκεί. Θ αρχικι ςφλλθψθ του 

περιλαμβάνει μόνο ζνα πζμπτο και κορυφαίο επίπεδο αναγκϊν ανάπτυξθσ, τθν ανάγκθ για  

αυτοπραγμάτωςθ. Οι άνκρωποι χαρακτθρίηονται από αυτοπραγμάτωςθ όταν:  

i. εςτιάηουν ςτο πρόβλθμα  

ii. ενςωματϊνουν μια ςυνεχι εκτίμθςθ τθσ ηωισ  

iii. εκφράηουν μια ανθςυχία ςχετικά με τθν προςωπικι ανάπτυξθ και  

iv. ζχουν τθν ικανότθτα να αποκτοφν κορυφαίεσ εμπειρίεσ.  

 

Σχιμα 2: Λεράρχθςθ των αναγκϊν – Εκτεταμζνθ πυραμίδα του Maslow 

Αργότερα ο A. Maslow πρότεινε τθ διαφοροποίθςθ τθσ ανάγκθσ για αυτοπραγμάτωςθ, 

κατονομάηοντασ ςυγκεκριμζνα δφο ανάγκεσ ανάπτυξθσ χαμθλότερου επιπζδου  πριν από το 

γενικό επίπεδο τθσ αυτοπραγμάτωςθσ (Maslow & Lowery, 1998) και μία μετά από το 

επίπεδο αυτό (Maslow, 1971). Οι ανάγκεσ τθσ ανάπτυξθσ ςε αυτι τθν ανακεωρθμζνθ 

διατφπωςθ διακρίνονται ςε: 

5) Γνωςτικζσ: να γνωρίηει κάποιοσ, να κατανοεί και να εξερευνά 

6) Ανάγκεσ για αιςκθτικι: ςυμμετρία, τάξθ και ομορφιά 

7) Ανάγκεσ για αυτοπραγμάτωςθ: να βρει κάποιοσ τθν καταξίωςθ και να 

ςυνειδθτοποιιςει τθ δυναμικι του και 

Αυτο -
υπζρβαςθ 

Αυτο-
πραγμάτωςθ 

Αιςκθτικι 

Γνωςτικζσ Ανάγκεσ 

Εκτίμθςθ 

Αγάπθ 

Αςφάλεια 

Φυςιολογικζσ Ανάγκεσ 
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8) Αυτο-υπζρβαςθ: να ςυνδεκεί με κάτι πζρα από το εγϊ ι για να 

βοθκιςει άλλουσ να βρουν τθν καταξίωςθ και να ςυνειδθτοποιιςουν τισ 

δυνατότθτζσ τουσ. 

Ωςτόςο, τα κίνθτρα μάκθςθσ περιλαμβάνουν ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ, 

ςυναιςκιματα και διακζςεισ (Linnenbrink & Pintrich, 2002, Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 

2002). Είναι ζνασ από τουσ πλζον κακοριςτικοφσ παράγοντεσ μάκθςθσ ςε οποιοδιποτε 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι περιςςότερεσ ςφγχρονεσ κεωρίεσ κινιτρων εςτιάηουν 

ειδικότερα ςτθ ςχζςθ μεταξφ πεποικιςεων, αξιϊν και ςτόχων με τθν ενζργεια – δράςθ 

(Eccles & Wigfield, 2002).  

 

Σχιμα 3: Δομζσ και ομάδεσ υποκίνθςθσ τθσ κοινωνικογνωςτικισ κεωρίασ 

Οι γνωςτικζσ και κοινωνικογνωςτικζσ κεωρίεσ που ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν κεϊρθςθ τθσ 

επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν ςτθ μάκθςθ (Huitt, 2003b), προςεγγίηουν τθν ζννοια των 

κινιτρων βάςει μεταβλθτϊν που αλλθλοεπιδροφν ςτθν διαδικαςία τθσ υποκίνθςθσ. Στθ 

ςυνζχεια αναλφονται οι προςεγγίςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ. 

2.1.1.1.1. Κεωρία τθσ Απόδοςθσ (Heider, 1958; Weiner, 1974) 

Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, οι αιτίεσ που τα άτομα αποδίδουν τα γεγονότα ζχουν 

αντίκτυπο ςτον τρόπο με τον οποίο νοθτικά, ςυναιςκθματικά και ςυμπεριφορικά κα 

ανταποκρικοφν ςε μελλοντικζσ περιπτϊςεισ (Shell, Bruning & Colvin, 1995). Κάκε άτομο 

δθλαδι, προςπακεί να εξθγιςει τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία του εαυτοφ και των άλλων 

προςφζροντασ οριςμζνεσ "αποδόςεισ" (attributions). Αυτζσ οι αποδόςεισ είναι είτε 

Αντιλιψεισ για τθν 
ικανότθτα 

διεκπεραίωςθσ ζργου 

Αυτοαποτελεςματικότθτα 

 (Self - efficacy) 

Κζντρο Ελζγχου  

(Locus of Control) 

Αποδόςεισ 

 (Attributions) 

Λόγοι και ςκοποί για 
τθν εμπλοκι ςε ζνα 

ζργο 

Ρροςανατολιςμόσ ςτόχων 

 (goal orientation) 

Εςωτερικά και Εξωτερικά 
κίνθτρα 

(Intrinsic & Extrinsic 
Motivation) 

Στρατθγικζσ και τεχνικζσ 
για τθν περάτωςθ ενόσ 

ςτόχου 

Αυτορρφκμιςθ  

(Self - regulation) 
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εςωτερικζσ είτε εξωτερικζσ και είναι είτε υπό ζλεγχο είτε όχι υπό ζλεγχο. Στον επόμενο 

πίνακα (Ρίνακασ 1) παρουςιάηονται οι τζςςερισ αποδόςεισ που προκφπτουν από το 

ςυνδυαςμό εςωτερικοφ και εξωτερικοφ κζντρου ελζγχου (locus of control). Για παράδειγμα, 

θ αποτυχία ςτισ εξετάςεισ μπορεί να αποδοκεί ςε κακι τφχθ, δφςκολεσ ερωτιςεισ, χαμθλι 

ικανότθτα, ι ανεπαρκι προςπάκεια. Αυτζσ οι αιτιϊδεισ αποδόςεισ μποροφν επίςθσ να 

κακοριςτοφν ςφμφωνα με τθν κζςθ τουσ, τθ ςτακερότθτα, και τθ δυνατότθτα ελζγχου 

(Martin, 2009). 

Ρίνακασ 1: Αποδόςεισ ςε ςυνδυαςμό με το κζντρο ελζγχου 

Σε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ςκόπιμο να αναπτυχκεί ςε ζναν μακθτι εςωτερικό 

κζντρο ελζγχου (προςπάκεια - ικανότθτα).  

2.1.1.1.2. Κεωρία τθσ Ρροςδοκίασ (Vroom, 1964) 

Θ κεωρία αυτι, προτείνει τθν ακόλουκθ εξίςωςθ: 

Υποκίνθςθ = (Ρροςδοκία) * (Μεςολάβθςθ) * (Σκζνοσ) 

Ππου: Ρροςδοκία = Αντιλαμβανόμενθ πικανότθτα επιτυχίασ 

 Μεςολάβθςθ = Σφνδεςθ τθσ επιτυχίασ και επιβράβευςθσ  

 Σκζνοσ = Αξία επίτευξθσ ςτόχου 

Δεδομζνου ότι αυτόσ ο τφποσ αναφζρει ότι οι τρεισ μεταβλθτζσ – παράγοντεσ τθσ 

υποκίνθςθσ, προςδοκία, μεςολάβθςθ και ςκζνοσ πρζπει να πολλαπλαςιάηονται μεταξφ 

τουσ, μια χαμθλι τιμι ςε μία από αυτζσ κα οδθγιςει ςε χαμθλι τιμι των κινιτρων. Ωσ εκ 

τοφτου, οι τρεισ αυτζσ μεταβλθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςε ςχετικά υψθλά επίπεδα, ϊςτε 

να λάβει χϊρα θ υποκίνθςθ. Δθλαδι, αν κάποιο άτομο δεν ζχει πιςτζψει ότι μπορεί να 

είναι επιτυχισ ςε μια δραςτθριότθτα ι το άτομο δεν βλζπει μια ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

δραςτθριότθτασ και τθσ επιτυχίασ ι ακόμθ το άτομο δεν εκτιμά τα αποτελζςματα τθσ 

 Εςωτερικζσ  Εξωτερικζσ  

Πχι Ζλεγχοσ Λκανότθτα Τφχθ 

Ζλεγχοσ Ρροςπάκεια Δυςκολία ςτθν εργαςία 
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επιτυχίασ, τότε θ πικανότθτα μειϊνεται για τθν εμπλοκι του ατόμου ςτθν απαιτοφμενθ 

δραςτθριότθτα μάκθςθσ.  

2.1.1.1.3. Κεωρία τθσ Αυτοαποτελεςματικότθτασ (Bandura, 1977) 

Ο A. Bandura όριςε τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα (self-efficacy) ωσ τθν εμπιςτοςφνθ των 

ατόμων ςτθν ικανότθτα τουσ να οργανϊνουν και να εκτελοφν μια δεδομζνθ πορεία δράςθσ 

(ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, πράξεισ) για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ι τθν ολοκλιρωςθ 

μιασ εργαςίασ. Κατά ςυνζπεια τα άτομα αυτά μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ ενόσ 

αποτελζςματοσ. Τθν χαρακτιριςε ωσ μια πολυδιάςτατθ δομι που ποικίλει ςε δφναμθ, 

γενικότθτα, και επίπεδο ι δυςκολία (Eccles & Wigfield, 2002). Οι άνκρωποι δθλαδι με 

υψθλι βεβαιότθτα για τισ δυνατότθτζσ τουσ, αντιμετωπίηουν δφςκολα κακικοντα και 

προκλιςεισ που πρζπει να επιτευχκοφν, χωρίσ να τα κεωροφν απειλζσ που πρζπει να 

αποφεφγονται. Επομζνωσ, ενιςχφεται το ενδιαφζρον τουσ και ωσ εκ τοφτου εμπλζκονται 

βακζωσ ςε δραςτθριότθτεσ. Οι ίδιοι κζτουν υψθλοφσ ςτόχουσ και διατθροφν κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια ιςχυρι δζςμευςθ ςε αυτοφσ. Επιπλζον μποροφν να ανακτιςουν γριγορα τθν 

αίςκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ μετά από αποτυχίεσ. Θ ενδεχόμενθ αποτυχία τουσ 

αποδίδεται ςε ανεπαρκι προςπάκεια ι ελλιπείσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που μποροφν να 

αποκτθκοφν. Μια τζτοια αποτελεςματικι προοπτικι οδθγεί ςε προςωπικά επιτεφγματα, 

μειϊνει το ςτρεσ και μειϊνει τθν ευπάκεια για κατάκλιψθ (Bandura, 1994). 

2.1.1.1.4. Κεωρίεσ Στόχων 

Αρκετοί ερευνθτζσ ςτθ μελζτθ των κινιτρων ζχουν αναπτφξει κεωρίεσ που επικεντρϊνονται 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (goal orientation) που κζτουν οι μακθτζσ και τθ ςχζςθ με τθν 

επιτεφξιμθ ςυμπεριφορά. Πλοι αναγνωρίηουν ςυνικωσ δυο διαφορετικά ςχζδια 

υποκίνθςθσ (motivational patterns) που ςχετίηονται με τον προςανατολιςμό των ςτόχων 

(Eccles & Wigfield, 2002). Κατά τον C.S. Dweck (1999), γίνεται διάκριςθ μεταξφ ςτόχων 

μάκθςθσ και ςτόχων επίδοςθσ. Οι μακθτζσ προςανατολιςμζνοι ςε ςτόχουσ μάκθςθσ, ζχουν 

πρωταρχικό ςτόχο τθν απόκτθςθ γνϊςεων και τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ, επιλζγουν 

υψθλισ πρόκλθςθσ δραςτθριότθτεσ και ανθςυχοφν για τθν πρόοδό τουσ. Σε αντίκεςθ με 

τουσ μακθτζσ προςανατολιςμζνουσ ςε ςτόχουσ επίδοςθσ, οι οποίοι δεν επεκτείνουν τθ 

μάκθςθ πζρα από το επίπεδο των ευνοϊκϊν αξιολογιςεων, αποφεφγουν τθν αντιμετϊπιςθ 

κεμάτων που δεν γνωρίηουν και επικυμοφν μόνο τθν υψθλότερθ επίδοςθ. 
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2.1.1.1.5. Κεωρίεσ Εςωτερικϊν Κινιτρων 

Σ’ ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον, υπάρχει μια ποικιλία ςτρατθγικϊν που μποροφν να 

λάβουν οι εκπαιδευτικοί για τθν αφξθςθ των κινιτρων των μακθτϊν τουσ για εμπλοκι 

(Huitt, 2005). Αυτζσ, εμπίπτουν ςτισ δφο κατθγορίεσ κινιτρων: τα εςωτερικά και τα 

εξωτερικά κίνθτρα. Ράνω ς’ αυτό το διαχωριςμό ζχουν επικεντρωκεί αρκετζσ κεωρίεσ. 

Τα κίνθτρα που πθγάηουν από παράγοντεσ όπωσ το ενδιαφζρον ι θ περιζργεια ςυνιςτοφν 

τθν εςωτερικι υποκίνθςθ (intrinsic motivation). Θ εςωτερικι υποκίνθςθ αντιπροςωπεφει τθ 

φυςικι τάςθ για αναηιτθςθ και ανάλθψθ προκλιςεων κακϊσ τα άτομα εκδθλϊνουν τα 

ενδιαφζροντα τουσ και αςκοφν τισ ικανότθτζσ τουσ.  Πταν οι μακθτζσ είναι εςωτερικά 

υποκινοφμενοι τείνουν να μθ χρειάηονται εξωτερικζσ ενιςχφςεισ, επειδι θ δραςτθριότθτα 

από μόνθ τθσ είναι μια επιβράβευςθ. 

Τα κίνθτρα για τθν εμπλοκι ςε μια δραςτθριότθτα, θ οποία αντιμετωπίηεται ωσ ζνα μζςο 

για τθν απόκτθςθ κάποιου πράγματοσ ςυνιςτοφν τθν εξωτερικι υποκίνθςθ (extrinsic 

motivation). Οι μακθτζσ που είναι εξωτερικά υποκινοφμενοι τείνουν να καταπιάνονται με 

ζργα επειδι κεωροφν πωσ θ ςυμμετοχι ςε αυτά κα επιφζρει τα επικυμθτά αποτελζςματα, 

όπωσ μία επιβράβευςθ (π.χ. ζνα καλό βακμό), ζναν ζπαινο ι τθν αποφυγι τθσ τιμωρίασ. 

Συγκρίνοντασ τα εςωτερικά και τα εξωτερικά κίνθτρα, τα εςωτερικά κίνθτρα κεωροφνται 

καλφτεροι υποκινθτζσ ζναντι των εξωτερικϊν. Ραρόλα αυτά, ζχει διαπιςτωκεί πωσ 

καλφτερα αποτελζςματα αποφζρει ο ςυνδυαςμόσ τουσ (Sternberg & Lubart, 1995). 

2.1.1.1.6. Κεωρίεσ που ςυνδζουν τθν Αυτορρφκμιςθ με τα κίνθτρα 

Στισ κεωρίεσ αυτζσ δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςπουδαιότθτα που ζχουν οι πεποικιςεισ τθσ αυτό-

αποτελεςματικότθτασ, οι αποδόςεισ και ο προςανατολιςμόσ ςτόχων για τθν αυτορρφκμιςθ. 

Θ αυτορρφκμιςθ (self-regulation) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα των ατόμων να κατανοοφν 

και να ελζγχουν τθ μάκθςι τουσ. Κατά τον Zimmerman (2000) οι αυτορρυκμιηόμενοι 

μακθτζσ, ςτθν πορεία τουσ πιςτεφουν πωσ μποροφν να αποδϊςουν αποτελεςματικά. Είναι 

παρατθρθτζσ τθσ πορείασ τουσ, αυτοαξιολογοφνται και αντιδροφν ςτα αποτελζςματα 

επιδόςεων. Επιπλζον, κζτουν πολλοφσ και ποικίλουσ ςτόχουσ και χρθςιμοποιοφν ποικίλεσ 

ςτρατθγικζσ αυτορρφκμιςθσ. Ραραταφτα, αν δεν υπάρχει θ κατάλλθλθ υποκίνθςθ τότε 

ενδεχομζνωσ να μθν μπορζςουν να τισ εφαρμόςουν.  
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2.1.1.2. Μοντζλα ανάπτυξθσ κινιτρων ςτθ μάκθςθ 

Υπάρχουν πολλζσ κεωρίεσ ςχετικά με το πϊσ και γιατί οι μακθτζσ υποκινοφνται. Ωςτόςο, θ 

ενςωμάτωςθ οριςμζνων ςτρατθγικϊν ςε μια εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι απαραίτθτθ για 

τθν ενίςχυςθ των κινιτρων ςτουσ μακθτζσ. Αν και δεν υπάρχει κάποια «ςυνταγι», 

υπάρχουν γενικζσ αρχζσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό 

και αποτυπϊνονται ςτα επόμενα μοντζλα ανάπτυξθσ κινιτρων, όπωσ περιγράφθκαν 

αντίςτοιχα από τουσ Wlodkowski και Keller. 

2.1.1.2.1. Το μοντζλο Χρονικισ Συνζχειασ (Continuum Model, Wlodkowski, 1985) 

«Θ κφρια αξία του μοντζλου χρονικισ ςυνζχειασ είναι ότι πρόκειται για μια οργανωτικι 

βοικεια» (Wlodkowski, 1985). Το μοντζλο παρουςιάηεται με τθ μορφι ενόσ εγχειρίδιου για 

τθν ανάπτυξθ οδθγιϊν και ςτθρίηεται ςε προςεγγίςεισ από τθ γλωςςολογία, τθ γνωςτικι 

ψυχολογία, και τθν ζρευνα κινιτρων, ωςτόςο δεν ςτθρίηεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ 

κεωρία (Hodjes, 2004). Ο R. Wlodkowski πιςτεφει πωσ υπάρχουν τρεισ ςθμαντικοί 

παράγοντεσ κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία: 

 Θ αξία των μακθςιακϊν υλικϊν 

 Ο βακμόσ τθσ διζγερςθσ που παρζχεται από τθν μάκθςθ 

 Θ επιμονι δθλαδι πόςο καλά οι μακθτζσ μποροφν να διατθριςουν το 

ενδιαφζρον τουσ για το εκπαιδευτικό υλικό 

Το μοντζλο αυτό επικεντρϊνεται ςτο ρόλο των κινιτρων κεωρϊντασ τα ωσ πιο ςθμαντικά 

κατά τα τρία διαφορετικά ςτάδια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Αυτά είναι θ  αρχι, θ 

διάρκεια και το τζλοσ ωσ εξισ: 

 Στθν αρχι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ: Σ’ αυτό το ςτάδιο εςτιάηονται οι ςτάςεισ 

και οι ανάγκεσ των μακθτϊν. Κάποιεσ αποτελεςματικζσ τεχνικζσ κινιτρων που 

προτείνονται είναι δραςτθριότθτεσ για τθν παρουςίαςθ των μακθτϊν και το 

ςπάςιμο του πάγου, θ δθμιουργία ξεκάκαρων ςτόχων για το μάκθμα και θ 

ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου που κα ζχουν οι μακθτζσ ϊςτε να είναι επιτυχείσ ςτο 

μάκθμα. Επίςθσ κατά το ςτάδιο αυτό κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτισ εμπειρίεσ 

των μακθτϊν όπου αυτζσ είναι κατάλλθλεσ. Κα πρζπει τζλοσ να γίνεται μια 

λεπτομερισ αξιολόγθςθ των αναγκϊν τουσ πριν τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ. 
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 Κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ: Στο ςτάδιο αυτό κα πρζπει να 

δίνεται ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ τθσ διζγερςθσ του μακθτι αλλά και των 

ςυναιςκθμάτων. Κάποιεσ ςτρατθγικζσ που περιλαμβάνονται είναι θ χριςθ ποικίλων 

τρόπων και διδακτικϊν τεχνικϊν όπωσ ςθμειϊςεισ και βιντεοδιαλζξεισ, θ ομαδικι 

εργαςία, θ πρόκλθςθ για ςυμμετοχι ςε ςυηιτθςθ  μζςω ερωτιςεων που υποκινοφν 

το ενδιαφζρον, το χιοφμορ, θ γλϊςςα του ςϊματοσ, ο τόνοσ τθσ φωνισ κλπ. Ο 

Wlodkowski προτείνει θ μακθςιακι διαδικαςία να είναι όςο το δυνατόν πιο ςχετικι 

με τουσ μακθτζσ. 

 Στο τζλοσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ: Θ μακθςιακι διαδικαςία κα πρζπει να 

τελειϊνει δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν επάρκεια και ςτθν ενίςχυςθ. Αυτό 

πραγματοποιείται παρζχοντασ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ και δίνοντασ τθν ευκαιρία 

ςτον μακθτι να αξιολογιςει τθν πρόοδό του και να αυξιςει τθν αυτοπεποίκθςι 

του. Σε μερικζσ περιςτάςεισ οι ανταμοιβζσ είναι χριςιμεσ. 

2.1.1.2.2. Το μοντζλο ARCS (Keller, 1987) 

Το μοντζλο ARCS είναι μία μζκοδοσ για ςυςτθματικι ςχεδίαςθ ςτρατθγικϊν κινιτρων ςε 

εκπαιδευτικό υλικό, δίνει οδθγίεσ ςτθν ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των μακθτϊν και ςτο 

ςχεδιαςμό ςτρατθγικϊν υποκίνθςθσ βαςιςμζνεσ ς’ αυτι τθν ανάλυςθ. (Keller, 2000). 

Βαςίςτθκε ςτθν κεωρία τθσ προςδοκίασ του Vroom και ςτθν παραδοχι ότι το άτομο πρζπει 

να δίνει αξία ςτθν εργαςία του και να πιςτεφει πωσ κα πετφχει τον τελικό ςτόχο του.  

Αποτελείται από τρία μζρθ τα οποία είναι:  

 τζςςερισ κατθγορίεσ – ςυνιςτϊςεσ (categories)  για τισ ζννοιεσ των 

ανκρϊπινων κινιτρων, 

 ςτρατθγικζσ – τεχνικζσ για τθν ενίςχυςθ των κινιτρων κατά τθ διδαςκαλία,  

 ζνα μοντζλο εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ για υποκίνθςθ.  

Σφμφωνα με τον Keller, οι τζςςερισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ είναι οι εξισ:  

 Ρροςοχι (A = Attention): ζγκειται ςτθν απόκτθςθ τθσ, μζςω τθσ αφφπνιςθσ τθσ 

περιζργειασ και του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. 

 Συςχζτιςθ (R = Relevance): αναφζρεται ςτθ ςφνδεςθ του μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ με κζματα που κεωροφνται ςθμαντικά για τουσ μακθτζσ. Το 

μακθςιακό περιβάλλον περιλαμβάνει το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, τισ 

διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, τισ μεκόδουσ και τα μζςα ενϊ τα κζματα που κεωροφνται 
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ςθμαντικά για τουσ μακθτζσ είναι οι ςτόχοι, το μακθςιακό ςτυλ και οι 

προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ. 

 Εμπιςτοςφνθ (C = Confidence): εμπεριζχει τισ ζννοιεσ τθσ αυτορρφκμιςθσ, τθσ 

προςδοκίασ για επιτυχία, τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ και ςυνιςτά τθν 

προςπάκεια για δθμιουργία εςωτερικοφ κζντρου ελζγχου. Θ εμπιςτοςφνθ 

επιτυγχάνεται όταν οι μακθτζσ αποδίδουν τθν επιτυχία ςτισ ικανότθτεσ και τθν 

προςπάκειά τουσ, επομζνωσ επιμζνουν ςτθ μάκθςθ και θ παραίτθςθ ςυμβαίνει 

δφςκολα.  

 Λκανοποίθςθ (S = Satisfaction): αναφζρεται ςτα κετικά ςυναιςκιματα που 

λαμβάνουν οι μακθτζσ, τα οποία περιλαμβάνουν τθν ολοκλιρωςθ ενόσ 

επιτεφγματοσ, τθν αναγνϊριςθ και τθν απόδειξθ τθσ επιτυχίασ αλλά ταυτόχρονα 

τθν ίςθ και δίκαιθ μεταχείριςθ μζςα ςτθ μακθςιακι πορεία τουσ. 

Επιπλζον θ κάκε μία ςυνιςτϊςα αναλφεται ςε δείκτεσ (factors) (Σχιμα 4) και ο κάκε δείκτθσ 

περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν υποκίνθςθσ. 

 

Σχιμα 4: Το μοντζλο ανάπτυξθσ κινιτρων ARCS – Συνιςτϊςεσ και Δείκτεσ 

 

Μετά από βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ (Keller, 1983; Keller 1987; Keller 1998; Keller 2000; 

2010; Keller & Suzuki 2004; Hodges, 2004; Αλεξανδρι, 2010; Κωςτοποφλου, 2015) 

δθμιουργικθκαν οι πίνακεσ που ακολουκοφν, με τισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου, τουσ 

 

 

Attention 

  

Relevance 

 
 

Confidence 

 

 

Satisfaction 

 
Motivation 

 Διζγερςθ Αντίλθψθσ 

 Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ 

 Μεταβλθτότθτα 

 Ρροςανατολιςμόσ Στόχων 

 Συνταίριαςμα Κινιτρων 

 Οικειότθτα 

 Εςωτερικι Ενίςχυςθ 

 Εξωτερικζσ Αμοιβζσ 

 Λςότθτα 

 

 Απαιτιςεισ Μάκθςθσ 

 Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ 

 Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα 
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δείκτεσ, τισ κφριεσ ςτρατθγικζσ και τισ τεχνικζσ για τθν επίτευξθ αυτϊν, που μποροφν να 

βρουν εφαρμογι ακόμθ και ςε τεχνολογικά υποςτθριηόμενα περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

Αναλυτικότερα, ο Ρίνακασ 2 περιλαμβάνει για τθ ςυνιςτϊςα (A)ttention – ΡΟΣΟΧΘ, τουσ 

δείκτεσ (factors) τθσ: 

 Α1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal),  

 A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal), 

 A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 

κακϊσ και τθν κφρια ςτρατθγικι και τισ επιμζρουσ τεχνικζσ για κάκε ζναν δείκτθ τθσ. 

 

Ρίνακασ 2: Δείκτεσ, κφρια ςτρατθγικι και τεχνικζσ για τθ ςυνιςτϊςα ΡΟΣΟΧΘ 

(A)ttention – ΡΟΣΟΧΘ 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ  

(Perceptual Arousal) 

Τεχνικζσ 

 Ειςαγωγι γεγονότων που αντιτίκενται ςτισ μζχρι τϊρα εμπειρίεσ των μακθτϊν 

αλλά και παραδειγμάτων που δεν εξθγοφν απόλυτα μια ζννοια, απλά παρζχουν 

οριςμζνα ςτοιχεία. 

 Χριςθ οπτικo-ακουςτικϊν μζςων (γραφικά, videos, animations). 

 Χριςθ πραγματικϊν γεγονότων, ςτρατθγικϊν όπωσ μελζτεσ περίπτωςθσ (case 

studies) και αναφορά ςε βιογραφικζσ πλθροφορίεσ. 

 Χριςθ παραδειγμάτων για επεξιγθςθ όλων των κεμελιωδϊν αρχϊν και 

εννοιϊν, που αφοροφν το μακθςιακό αντικείμενο. 

 Αξιοποίθςθ του χιοφμορ. 

Κφρια Στρατθγικι 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και 

διζγερςθ τθσ περιζργειασ με τθν 

ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ 

ςτοιχείου, χριςθ νζων, παράδοξων 

γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ  

(Inquiry Arousal) 

Τεχνικζσ 

 Ραράκεςθ ερωτθμάτων για πρόκλθςθ καταιγιςμοφ ιδεϊν (brainstorming). 

 Ραροχι ευκαιριϊν ενεργισ ςυμμετοχισ με τεχνικζσ όπωσ το παιχνίδι ρόλων 

(role-playing) και θ προςομοίωςθ (simulation). 

 Οργάνωςθ δραςτθριοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων και χριςθ τεχνικϊν για 

ζρευνα όπωσ τα ςχζδια ζρευνασ (projects) και οι ιςτοεξερευνιςεισ (webquests). 

 Ραροχι δυνατότθτασ ςτουσ μακθτζσ, για επιλογι κεμάτων προσ μελζτθ και 

επεξεργαςία, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ. 

Κφρια Στρατθγικι 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ κζτοντασ 

προκλθτικζσ ερωτιςεισ και προβλιματα 

προσ επίλυςθ. 

A3 – Μεταβλθτότθτα  
(Variability) 

Τεχνικζσ 

 Χριςθ ποικιλίασ μεκόδων και μζςων διδαςκαλίασ (video, παρουςιάςεισ, comics, 

animations κλπ.)  

 Ροικιλία ςτο φφοσ τθσ παρουςίαςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςοβαρό, 

χιουμοριςτικό κλπ.). 

 Μετατόπιςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ από εκπαιδευτικό – μακθτι, ςε μακθτι – 

μακθτι. 

 Χριςθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν για χαλάρωςθ των μακθτϊν και εξάςκθςθ 

νζων γνϊςεων. 

Κφρια  Στρατθγικι 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι 

των μεκόδων διδαςκαλίασ, του υλικοφ 

και των μζςων παρουςίαςθσ. 
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Ομοίωσ, ο Ρίνακασ 3 παρουςιάηει για τθ ςυνιςτϊςα (R)elevance – ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ, τουσ δείκτεσ 

(factors) τθσ: 

 R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation),  

 R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching), 

 R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 

κακϊσ και τθν κφρια ςτρατθγικι και τισ επιμζρουσ τεχνικζσ για κάκε ζναν δείκτθ τθσ. 

 

Ρίνακασ 3: Δείκτεσ, κφρια ςτρατθγικι και τεχνικζσ για τθ ςυνιςτϊςα ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ 

(R)elevance – ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ 
R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων 
 (Goal Orientation) 

Τεχνικζσ 

 Συςχζτιςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

 Ραροχι ποικιλίασ τρόπων εκπλιρωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. 

 Ρεριγραφι τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ ςτο παρόν και ςτο μζλλον των 

μακθτϊν με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ οι νοθτικοί χάρτεσ (concept maps) ςτθν 

αρχι τθσ διδαςκαλίασ αλλά και αςκιςεισ ανατροφοδότθςθσ. 

Κφρια Στρατθγικι 

Διατφπωςθ προτάςεων ι 

παραδειγμάτων που δείχνουν τθν 

χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, 

παρουςιάηουν τουσ ςτόχουσ και 

ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι 

ίδιοι τουσ ςτόχουσ τουσ. 

R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων 
 (Motive Matching) 

Τεχνικζσ 

 Ραροχι δυνατότθτασ προςωπικισ επιλογισ μζςων και μεκόδων για τθν 

ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων και των εργαςιϊν. 

 Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ και ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικισ υπευκυνότθτασ. 

 Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ προςωπικϊν 

ρόλων μζςα ςε αυτζσ.  

 Επίδειξθ κετικϊν προτφπων (modeling) 

Κφρια Στρατθγικι 

Ρροςαρμογι τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ μζςω εναλλακτικϊν 

διδακτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν ϊςτε 

να ταιριάηουν ςτο μακθςιακό ςτυλ 

(learning style) του κάκε μακθτι. 

R3 – Οικειότθτα  
(Familiarity) 

Τεχνικζσ 

 Τοποκζτθςθ τθσ γνϊςθσ ςε οικείο πλαίςιο. 

 Ενκάρρυνςθ για αφιγθςθ προςωπικϊν εμπειριϊν από οικείεσ περιοχζσ 

αντικειμζνου του μακθτι που ςυνδζονται με το αντικείμενο διδαςκαλίασ 

 Διαμόρφωςθ «αυκεντικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ» για τθ ςφνδεςθ τθσ 

μακθςιακι διαδικαςία με τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν όπωσ είναι για 

παράδειγμα οι εικονικοί κόςμοι (virtual worlds). 

Κφρια Στρατθγικι 

Χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ, 

παραδειγμάτων και εννοιϊν που 

ςχετίηονται άμεςα με τισ εμπειρίεσ και τισ 

αξίεσ των μακθτϊν.  
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Αντίςτοιχα, ο Ρίνακασ 4 περιζχει για τθ ςυνιςτϊςα (C)onfidence – ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ τθν κφρια 

ςτρατθγικι και τισ επιμζρουσ τεχνικζσ για κάκε ζναν δείκτθ τθσ, τουσ δείκτεσ (factors) τθσ: 

 C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements), 

 C2 – Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ  (Success Opportunities), 

 C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

 

Ρίνακασ 4: Δείκτεσ, κφρια ςτρατθγικι και τεχνικζσ για τθ ςυνιςτϊςα ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ 

(C)onfidence – ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ 

C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ  
(Learning Requirements) 

Τεχνικζσ 

 Διαίρεςθ του γενικοφ ςκοποφ ςε ξεκάκαρουσ επιμζρουσ ςτόχουσ ςε κάκε 

εκπαιδευτικι ενότθτα ι δραςτθριότθτα. 

 Σαφισ παρουςίαςθ τθσ δομισ και των ςυςτατικϊν ςτοιχείων τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. 

 Σαφισ κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ (είδοσ, διάρκεια, περιεχόμενο) 

αλλά και των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν. 

 Επιςιμανςθ προθγοφμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων που βοθκοφν το μακθτι 

να επιτφχει το ςτόχο του. 

Κφρια Στρατθγικι 

Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ 

μακθςιακζσ απαιτιςεισ και τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε να 

καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν 

επιτυχία. 

C2 – Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ 
 (Success Opportunities) 

Τεχνικζσ 

 Οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τζτοιο τρόπο ϊςτε ςταδιακά να αυξάνεται 

ο βακμόσ δυςκολίασ. 

 Ραροχι υποςτιριξθσ (scaffolding) ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να κατανοιςουν τον 

βακμό με τον οποίο κα επεξεργάηονται το εκπαιδευτικό υλικό, θ οποία κα 

μειϊνεται όςο προχωράει θ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ ϊςτε να εδραιωκοφν τα 

ςυναιςκιματα εμπιςτοςφνθσ. 

 Ραροχι ευκαιριϊν επίτευξθσ κριτθρίου επιτυχίασ κάτω από ςυνκικεσ μζτριου 

ρίςκου (moderate risk). 

Κφρια Στρατθγικι 

Ραροχι ποικίλων και πολλαπλϊν 

προκλιςεων ςταδιακισ δυςκολίασ ϊςτε 

να αναπτυχκεί θ πεποίκθςθ για τθν 

ικανότθτα των μακθτϊν και να 

αποκτιςουν ευκαιρία προςωπικισ 

επιτυχίασ. 

C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα 
 (Personal Control) 

Τεχνικζσ 

 Κακοδιγθςθ των μακθτϊν ςε αποτελεςματικοφσ ςτόχουσ. 

 Ραροχι ςυνεχοφσ (κετικισ) ανατροφοδότθςθσ. 

 Αναλυτικι βακμολογία ςε κάκε εργαςία ϊςτε να γνωρίηουν τα περικϊρια 

βελτίωςθσ. 

 Ραροχι τθσ δυνατότθτασ ςτο μακθτι να ελζγχει το ρυκμό μελζτθσ του, με τθν 

χριςθ βοθκθτικϊν εργαλείων (menu, previous – next buttons, breadcrumbs, 

achievement bars) ςε ζνα τεχνολογικό περιβάλλον.  

Κφρια Στρατθγικι 

Καλλιζργεια εςωτερικϊν κινιτρων με 

παροχι δυνατότθτασ ελζγχου μάκθςθσ 

από τουσ μακθτζσ, υποςτιριξθ και 

ανατροφοδότθςθ. 
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Τζλοσ, για τθ ςυνιςτϊςα (S)atisfaction – ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ, ο Ρίνακασ 5 περιζχει τθν κφρια 

ςτρατθγικι και τισ επιμζρουσ τεχνικζσ για κάκε ζναν δείκτθ τθσ, τουσ δείκτεσ (factors) τθσ: 

 S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) ι Φυςικζσ ςυνζπειεσ 

(Natural Consequences), 

 S2 – Εξωτερικζσ Αμοιβζσ (Extrinsic Rewards) ι Κετικζσ Συνζπειεσ 

(Positive Consequences), 

 S3 – Λςότθτα (Equity) 

 

Ρίνακασ 5: Δείκτεσ, κφρια ςτρατθγικι και τεχνικζσ για τθ ςυνιςτϊςα ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ 

(S)atisfaction – ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ 
S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ  
(Self Reinforcement) ι  
Φυςικζσ ςυνζπειεσ  
(Natural Consequences) 

Τεχνικζσ 

 Χριςθ αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και προςομοιϊςεων ϊςτε να 

εφαρμοςτεί θ νζα γνϊςθ. 

 Αναγνϊριςθ επιτευγμάτων και ολοκλιρωςθσ ςτόχων μζςω κετικϊν ςχολίων. 

 Ραροχι απρόβλεπτων αμοιβϊν αντί των τακτικϊν και προβλεπόμενων ςε μθ 

βαρετζσ εργαςίεσ. 

 Ραρακίνθςθ των μακθτϊν να μοιραςτοφν τθ γνϊςθ με ςυμμακθτζσ που ζχουν 

κενά. 

Κφρια Στρατθγικι 

Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των νζων 

γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε πραγματικά 

αυκεντικά περιβάλλοντα. 

S2 – Εξωτερικζσ Αμοιβζσ 
(Extrinsic Rewards) ι  
Κετικζσ Συνζπειεσ  
(Positive Consequences) 

Τεχνικζσ 

 Ενίςχυςθ τθσ καλισ επίδοςθσ με κετικά ςχόλια και υψθλι βακμολογία. 

 Εξωτερικζσ αμοιβζσ (ζπαινοι, βραβεία, πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ). 

 Χριςθ μεκόδων αυτοαξιολόγθςθσ όπου δεν είναι απαραίτθτο να γίνει 

αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 

 Χριςθ οπτικϊν ι ακουςτικϊν ερεκιςμάτων που ςχετίηονται με τον ζπαινο. 

 Αποφυγι παροχισ αμοιβισ μετά από λάκοσ απαντιςεισ. 

Κφρια Στρατθγικι 

Ραροχι κετικισ ενίςχυςθσ και ςυνεχοφσ 

ανατροφοδότθςθσ με ςκοπό τθ 

ςτακεροποίθςθ τθσ επικυμθτισ 

ςυμπεριφοράσ. 

S3 – Λςότθτα  
(Equity) 

Τεχνικζσ 

 Δθμιουργία δραςτθριοτιτων με προκακοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ ίδια για 

όλουσ (ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ). 

 Ραροχι αμοιβϊν ίςθσ αξίασ ςτουσ μακθτζσ που ζχουν παρόμοια επίδοςθ και 

βακμό προςπάκειασ. 

 

Κφρια Στρατθγικι 

Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων και δίκαιων 

κανόνων, κριτθρίων για ςυνεπειϊν για 

τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ϊςτε να 

αποκτιςουν κετικά ςυναιςκιματα για τα 

επιτεφγματά τουσ. 

 

Πταν αυτζσ οι ςτρατθγικζσ εφαρμοςτοφν, οι μακθτζσ είναι πικανό να ζχουν παράλλθλα 

υψθλό το επίπεδο των κινιτρων για μάκθςθ ςτο άμεςο περιβάλλον, αλλά και μια ςυνεχι 

υποκίνθςθ για να μάκουν, που ορίηεται από τον M. L. Maehr ωσ “εκελοντικι εμπλοκι” ςτθ 

ςυνεχιηόμενθ μάκθςθ περιςςότερων ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα (Maehr, 1984). 

Ωςτόςο, οι ςτρατθγικζσ από μόνεσ τουσ δεν εξθγοφν ποιεσ τακτικζσ κα χρθςιμοποιιςει 
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ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΘ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 

κάποιοσ ςτο ςχεδιαςμό του ι πότε κα τισ χρθςιμοποιιςει. Για το λόγο αυτό είναι χριςιμο 

να γίνει μια διαδικαςία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ κινιτρων που να παρζχει κακοδιγθςθ 

για τθ δθμιουργία τακτικϊν υποκίνθςθσ και που ταιριάηουν με τα χαρακτθριςτικά και τισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν (Keller, 1987a). 

 

 

Σχιμα 5: Διαδικαςία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ ARCS 

Το μοντζλο ARCS εμπεριζχει μια διαδικαςία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ δζκα ςταδίων όπωσ 

περιγράφεται ςτο προθγοφμενο ςχιμα (Σχιμα 5). 

2.1.1.2.3. Συγκριτικι μελζτθ των μοντζλων τθσ Χρονικισ Συνζχειασ και του ARCS 

Θ ςφγκριςθ των δυο μοντζλων οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι είναι παρόμοια αφοφ 

προτείνουν αρκετζσ κοινζσ ςτρατθγικζσ. Μπορεί κάποιοσ να χρθςιμοποιιςει εξίςου κάκε 

ζνα μοντζλο και να παράγει τα ίδιεσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ, ςε κζματα υποκίνθςθσ. 

Ωςτόςο, θ προςζγγιςθ του μοντζλου ARCS είναι ςυςτθματικι και οργανωμζνθ και ωσ εκ 

τοφτου, είναι προτιμϊμενο και δοκιμαςμζνο διεκνϊσ μζςα από ζρευνεσ (Means, Jonassen, 

& Dwyer, 1997; Small & Gluck, 1994; Visser & Keller, 1990) οι οποίεσ ζχουν επικυρϊςει και 

τθν εγκυρότθτα του (Keller, 2000). Ζχει εφαρμοςτεί ςτθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Βιμα 1 

Λιψθ 
πλθροφοριϊν 
μακιματοσ 

Βιμα  2 

Λιψθ 
πλθροφοριϊν του 
κοινοφ 

Βιμα 3 

Ανάλυςθ του 
κοινοφ 

Βιμα 4 

Ανάλυςθ 
υπαρχόντων 
υλικϊν 

Βιμα 5 

Δθμιουργία λίςτασ 
ςτόχων και 
αξιολογιςεων 

Βιμα 6 

Δθμιουργία λίςτασ 
πικανϊν τακτικϊν 

Βιμα 7 

Επιλογι και 
ςχεδιαςμόσ 
τακτικϊν 

Βιμα 8 

Ενςωμάτωςθ 
τακτικϊν ςτθν 
διδαςκαλία 

Βιμα 9 

Επιλογι και 
ανάπτυξθ υλικϊν 

Βιμα 10 

Αξιολόγθςθ και 
Ανακεϊρθςθ 
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(Keller, 1999), ςτθν υποςτθριηόμενθ από τον υπολογιςτι διδαςκαλία, ςτθν μάκθςθ 

πολυμζςων (Deimman & Keller, 2006), και γενικότερα ςε ποικίλεσ τεχνολογίεσ και ςυνκικεσ 

μάκθςθσ (Keller & Suzuki, 2004). Αυτόσ είναι και ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο ζγινε 

εκτενζςτερθ ανάλυςθ των παραμζτρων του, επομζνωσ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ βαςικό 

μοντζλο εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ υποκίνθςθσ ςτθν παροφςα εργαςία. 

2.1.2. Κοινωνικοί παράγοντεσ  (social factors) και ςυνεργατικι μάκθςθ 

(collaborative learning) 

Βαςικότατοσ κοινωνικόσ παράγοντασ μάκθςθσ αποτελεί θ ςυνεργαςία. Σε ζνα ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενο οριςμό, οι J. Roshelle & S.D. Teasley (1995) περιγράφουν τθ ςυνεργαςία 

ωσ «ςυντονιςμζνθ, ςφγχρονθ δραςτθριότθτα που είναι το αποτζλεςμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

προςπάκειασ να καταςκευάςουν και να διατθριςουν μια κοινι αντίλθψθ ενόσ 

προβλιματοσ». Απαιτεί τθν «αμοιβαία εμπλοκι των ςυμμετεχόντων ςε μια ςυντονιςμζνθ 

προςπάκεια, προκειμζνου να λφςουν το πρόβλθμα από κοινοφ..». Ομοίωσ, οι Hesse, Care, 

Buder, Sassenberg, & Griffin et al. (2015) ορίηουν τθ ςυνεργαςία ωσ «τθ δραςτθριότθτα να 

εργάηονται μαηί προσ ζνα κοινό ςτόχο». Ο D. Kuhn (2015), ςε μια ενδελεχι αναςκόπθςθ τθσ 

ζρευνασ, παρζχει μια χριςιμθ ταξινόμθςθ ερευνϊν ςχετικά με τθ ςυνεργαςία ςτθν 

εκπαίδευςθ και προτείνει δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ. 

Στθ πρϊτθ κατθγορία, θ ςυνεργαςία κεωρείται ωσ μια διαδικαςία που οδθγεί ςε άλλα 

επικυμθτά ατομικά ι ομαδικά αποτελζςματα, όπωσ είναι επιτυχισ επίλυςθ προβλθμάτων 

και θ βελτίωςθ τθσ πνευματικισ ανάπτυξθσ. Υπό αυτι τθν άποψθ κεωρίεσ τείνουν να 

διερευνιςουν πϊσ θ εργαςία ςε ομάδεσ διαφόρων μεγεκϊν βοθκά τα άτομα να επιτφχουν 

οριςμζνα γνωςτικά αποτελζςματα. 

Κατά τθν κοινωνικο-κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ, όπωσ απορρζει από το ζργο του J. 

Piaget, θ ςυνεργαςία διαφαίνεται ωσ ζνασ καταλφτθσ για τθ γνωςτικι ανάπτυξθ του κάκε 

μακθτι. Κατά τον L. Vygotsky (1978), θ ςυηιτθςθ και θ ςυνεργαςία μεταξφ των ατόμων 

αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ. Ειδικότερα ειςάγει τθν ιδζα τθσ 

Ηϊνθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ που αντιπροςωπεφει το χάςμα μεταξφ του τι μπορεί να 

μάκει ζνασ μακθτισ μόνοσ του ςε αντίκεςθ με το επίπεδο μάκθςθσ του, αν εργαηόταν υπό 

τθν κακοδιγθςθ κάποιου ενιλικα ι ςε ομάδεσ ςυνομθλίκων του. Με τθν ευρεία αποδοχι 

τθσ κεωρίασ, εφαρμόςτθκε ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον θ ζννοια τθσ «ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ», θ οποία προςεγγίηει τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μακθτϊν, ωσ ςθμαντικό 

ερζκιςμα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ τόςο για τθν επίτευξθ των ςτόχων, όςο και για τθν 
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ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ ανικουν ςε μία κοινότθτα (Ρζτρου-Μπακίρθ 

& Δθμθτρακοποφλου, 2001).  

Θ δεφτερθ κατθγορία του D. Kuhn περιλαμβάνει κεωριςεισ τθσ ςυνεργαςίασ ωσ δεξιότθτα 

του 21ου αιϊνα. Θ προςζγγιςθ αυτι περιλαμβάνει τον οριςμό τθσ ςυνεργαςίασ του 

Οργανιςμοφ P21 (Partnership for 21st century skills) που τονίηει:  

 τθν ικανότθτα κάποιου να εργάηεται αποτελεςματικά και με ςεβαςμό ςε 

διαφορετικζσ ομάδεσ 

 τθν ευελιξία και τθν προκυμία να είναι χριςιμοσ κακιςτϊντασ αναγκαίουσ 

ςυμβιβαςμοφσ για να επιτευχκεί ο κοινόσ ςτόχοσ 

 τθν από κοινοφ ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ για τθ ςυνεργατικι δουλειά και  

 τθν αποτίμθςθ των ατομικϊν ειςφορϊν από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ. 

Επιπρόςκετα, ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ θ ςυνεργαςία μπορεί να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ 

κριτικισ ςκζψθσ. Σε μελζτθ που πραγματοποιικθκε (Gokhale, 1995), μακθτζσ εκτζλεςαν 

δραςτθριότθτεσ πραγματικισ γνϊςθσ, δραςτθριότθτεσ ανάκλθςθσ και κριτικισ ςκζψθσ με 

δυο μεκόδουσ διδαςκαλίασ, ατομικά και ομαδικά. Και οι δυο μζκοδοι ιταν εξίςου 

αποτελεςματικζσ ςτθν αφξθςθ τθσ πραγματικισ γνϊςθσ. Ωςτόςο, για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ και των δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, θ ςυνεργατικι μάκθςθ ιταν 

ςθμαντικά πιο επωφελισ, διότι παρείχε ςτουσ μακθτζσ ευκαιρίεσ να ςυηθτιςουν, να 

αποςαφθνίςουν ιδζεσ και να αξιολογιςουν τισ ιδζεσ των άλλων. 

2.1.2.1. Στρατθγικζσ και τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ  

Θ ςυνεργατικι μάκθςθ ςε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 

ςυνεργατικϊν ςτρατθγικϊν ι τεχνικϊν. Ο ςχεδιαςτισ που αποφαςίηει να χρθςιμοποιιςει 

μία ςυνεργατικι ςτρατθγικι πρζπει να δομεί τθν κοινότθτα ςε μακθςιακζσ ομάδεσ και να 

επιλζγει τθν κατάλλθλθ τακτικι (Battigelli & Sugliano, 2009). Κατά το ςχεδιαςμό του 

εννοιολογικοφ μοντζλου ςτθν παροφςα εργαςία κεωρικθκαν καταλλθλότερεσ και 

χρθςιμοποιικθκαν οι ςτρατθγικζσ Brainstorming και Think-Pair-Share, οι οποίεσ και 

αναλφονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 
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2.1.2.1.1. Συνεργατικι ςτρατθγικι Καταιγιςμόσ Λδεϊν (Brainstorming) 

Θ ςυνεργατικι ςτρατθγικι «Καταιγιςμόσ Λδεϊν» είναι ιδανικι ςε μακθςιακζσ καταςτάςεισ 

που ςυμμετζχουν εκπαιδευόμενοι με ελάχιςτθ ι κακόλου πείρα ςε περιβάλλοντα 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Θ ςτρατθγικι αυτι πραγματοποιείται ςε δφο φάςεισ: 

1θ φάςθ: Καταιγιςμόσ ιδεϊν ςτα πλαίςια των ομάδων 

1) Ο εκπαιδευτικόσ ανακοινϊνει το ερϊτθμα 

2) Ο εκπαιδευτικόσ κακορίηει τισ επιμζρουσ ομάδεσ 

3) Ρραγματοποιείται ο καταιγιςμόσ ιδεϊν 

4) Καταγράφονται οι επιμζρουσ ιδζεσ – απαντιςεισ από τουσ  

5) Επανεξετάηονται και διευκρινίηονται οι επιμζρουσ ιδζεσ 

2θ φάςθ: Συηιτθςθ ςτα πλαίςια τθσ τάξθσ 

1) Οι επιμζρουσ ομάδεσ παρουςιάηουν τισ ιδζεσ τουσ ςε όλθ τθ τάξθ 

2) Ρραγματοποιείται κοινι ςυηιτθςθ 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι ςε αυτι τθ ςτρατθγικι είναι οι ζξθσ: 

Ο εκπαιδευτικόσ αρχικά παίρνει τον ρόλο του κακοδθγθτι, όπου ανακοινϊνει το ερϊτθμα. 

Στα επόμενα ςτάδια τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ ο εκπαιδευτικόσ παίρνει το ρόλο του 

διευκολυντι, όπου χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ και του ςυντονιςτι εν τζλει τθσ 

ςυηιτθςθσ. Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ρόλουσ γραμματζα, ςυντονιςτι ομάδασ κλπ.  

2.1.2.1.2. Συνεργατικι ςτρατθγικι Think-Pair-Share (TPS) 

Θ ςτρατθγικι «Think-Pair-Share» είναι ςχεδιαςμζνθ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχει 

ςτουσ μακθτζσ «τροφι για ςκζψθ» ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα 

να διατυπϊςουν ατομικζσ ιδζεσ και να τισ μοιραςτοφν με άλλουσ μακθτζσ. Ρρόκειται για 

μια ςτρατθγικι μάκθςθσ που αναπτφχκθκε από τον F. Lyman (1987) και τουσ ςυνεργάτεσ 

του με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςτθν τάξθ. Αντί να 

χρθςιμοποιοφν μια βαςικι μζκοδο απαγγελίασ, κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ κζτει ζνα 

ερϊτθμα και ζνασ μακθτισ προςφζρει μια απάντθςθ, θ TPS ενκαρρφνει τον υψθλό βακμό 

ανταπόκριςθσ των μακθτϊν και κρατά τθν προςοχι τουσ ςτθν εκάςτοτε εργαςία. 

1) Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομάδεσ των 4 και δίνει ςτουσ 

μακθτζσ τθσ κάκε ομάδασ αρικμοφσ από το 1 ωσ το 4. 
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2) Κζτει ζνα κζμα ςυηιτθςθσ ι πρόβλθμα προσ επίλυςθ  

3) Δίνει τουλάχιςτον 10 δευτερόλεπτα για να ςκεφτεί ο κακζνασ ατομικά τθ δικι του 

απάντθςθ. 

4) Χρθςιμοποιϊντασ τουσ αρικμοφσ που ζχει δϊςει αρχικά ςτουσ μακθτζσ, 

ανακοινϊνει τα ηευγάρια των ςυνομιλθτϊν ςε κάκε ομάδα.  

5) Ηθτάει από τουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν με το ηευγάρι τουσ ςχετικά με το κζμα ι τθ 

λφςθ. 

6) Τζλοσ, επιλζγει τυχαία λίγουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ ιδζεσ τουσ με τθν τάξθ. 

Οι εμπλεκόμενοι ρόλοι ςε αυτι τθ ςτρατθγικι είναι οι ζξθσ: 

Ο εκπαιδευτικόσ αρχικά παίρνει τον ρόλο του κακοδθγθτι, όπου ανακοινϊνει το κζμα – 

πρόβλθμα. Στα επόμενα ςτάδια τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ ο εκπαιδευτικόσ παίρνει 

το ρόλο του διευκολυντι, όπου χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ και κάνοντάσ τουσ κάποιεσ 

ερωτιςεισ τουσ βοθκά ςτο να καταλιξουν ςε κάποια εξαγόμενα. Ο μακθτισ αρχικά 

λειτουργεί ατομικά και ςκζφτεται το πρόβλθμα, ςτθ ςυνζχεια λειτουργεί ωσ μζλοσ μιασ 

μικρισ ομάδασ με ςκοπό να καταλιξουν ςε μια κοινι γνϊμθ. Τζλοσ λειτουργεί ωσ μζλοσ τθσ 

τάξθσ όπου παρουςιάηει τισ ιδζεσ τθσ ομάδασ του. 

2.1.3. Γνωςτικοί παράγοντεσ (cognitive factors) επίλυςθ προβλθμάτων (problem 

solving) και υπολογιςτικι ςκζψθ (computational thinking) 

Θ γνωςτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ επικεντρϊνεται ςτισ νοθτικζσ διαδικαςίεσ που 

ςυντελοφνται και αφορά παράγοντεσ όπωσ θ μνιμθ, θ μεταγνϊςθ, θ κριτικι ςκζψθ και θ 

επίλυςθ προβλθμάτων. Θ κριτικι ςκζψθ άρρθτα ςυνδεδεμζνθ με τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων, αποτελεί αναμφιςβιτθτα μια ςθμαντικι δεξιότθτα του 21ου αιϊνα (Εικόνα 

1), αφοφ ενεργοποιεί τουσ μακθτζσ «να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά κοινωνικά, 

επιςτθμονικά, και πρακτικά προβλιματα» (Shakirova, 2007). Με απλά λόγια, οι μακθτζσ 

που είναι ςε κζςθ να ςκζφτονται κριτικά είναι ςε κζςθ να λφςουν τα προβλιματα 

αποτελεςματικά.  

Ρλθκϊρα μελετϊν εςτιάηουν ςτισ ζννοιεσ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ, όμωσ τα τελευταία χρόνια ςτο επίκεντρο τθσ ζρευνασ βρίςκεται ο όροσ 

«Υπολογιςτικι Σκζψθ» (Computational Thinking). Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθ ραγδαία 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, ςτθν αφξθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ςε ευρείασ κλίμακασ 

αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα που κακιςτοφν αναγκαία τθ χριςθ εργαλείων βαςιςμζνων 

ςε υπολογιςτζσ για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ, ελζγχου, 
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επίβλεψθσ και διάγνωςθσ αυτϊν των ςυςτθμάτων. Για να μπορεί ζνα άτομο να 

χρθςιμοποιιςει τζτοια εργαλεία, να ςχεδιάςει ςυςτιματα, να προβλζψει τθ ςυμπεριφορά 

τουσ και να τα μοντελοποιιςει, κα πρζπει να διακζτει ικανότθτεσ όπωσ θ υπολογιςτικι 

ςκζψθ (Wing, 2006; Denning, 2009; Henderson, 2009; Κοτίνθ & Τηελζπθ, 2012). Θ 

υπολογιςτικι ςκζψθ είναι ζνα όροσ «ομπρζλα» (Εικόνα 1), που διδάςκει ςτουσ μακθτζσ 

πϊσ να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία ωσ εργαλείο, αντί να τθν καταναλϊνουν απλά, 

προςφζροντασ τουσ ζνα ςφνολο δεξιοτιτων. 

 

Εικόνα 1: Δεξιότθτεσ 21ου αιϊνα και Υπολογιςτικι Σκζψθ 

Ρρϊτθ φορά χρθςιμοποιικθκε ο όροσ «Υπολογιςτικι Σκζψθ» από τον S. Papert (1980), ο 

οποίοσ υποςτιριξε πρϊτοσ τθν ιδζα τθσ ανάπτυξθσ τθσ αλγορικμικισ ςκζψθσ ςτουσ 

μακθτζσ, μζςα από τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ LOGO. Θ J.M. Wing τθν ορίηει 

(2006) ωσ εκείνθ που «.. αφορά τθν επίλυςθ προβλθμάτων, το ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων και 

τθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, χρθςιμοποιϊντασ ζννοιεσ που είναι 

κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν» κακϊσ και (2011) εκείνθ που 

«.. περιλαμβάνει τισ διεργαςίεσ ςκζψθσ που ςχετίηονται με τθ διατφπωςθ προβλθμάτων και 

λφςεϊν τουσ ϊςτε αυτζσ να αναπαριςτϊνται ςε μία μορφι που να κακιςτά δυνατι τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςι τουσ από ζνα μζςο (agent) επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν» 

(Μαυρουδι, Ρζτρου & Φεςάκθσ, 2014). Κατά τουσ Barr, Harrison & Conery (2011) κακϊσ 

και των προγραμμάτων ςπουδϊν των Computer At School, Barefoot Computing (2014), θ 

υπολογιςτικι ςκζψθ αποτελεί μία διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ, θ οποία 

περιλαμβάνει:  

 διατφπωςθ του προβλιματοσ με τρόπο που δίνει τθ δυνατότθτα χριςθσ του 

υπολογιςτι και άλλων εργαλείων προκειμζνου να βρεκεί θ επίλυςθ του,  
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 λογικι οργάνωςθ και ανάλυςθ δεδομζνων,  

 αναπαράςταςθ των δεδομζνων μζςω αφαίρεςθσ, όπωσ μοντζλα και 

προςομοιϊςεισ,  

 αυτοματοποίθςθ των λφςεων μζςω αλγορικμικισ ςκζψθσ (μία ςειρά από 

οργανωμζνα βιματα),  

 αναγνϊριςθ, ανάλυςθ και εφαρμογι πικανϊν λφςεων με ςτόχο τθν 

επίτευξθ του πλζον αποδοτικοφ και αποτελεςματικοφ ςυνδυαςμοφ των 

ςταδίων και πθγϊν,  

 γενίκευςθ και μεταφορά τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ προβλιματοσ ςε μία 

μεγάλθ ποικιλία προβλθμάτων. 

Ωςτόςο τα ερωτιματα που τίκενται διεκνϊσ ςτθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν ζννοια τθσ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ δεν περιορίηονται μόνο ςτο τι είναι ι τι δεν είναι (Wing, 2006). Θ 

ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και θ αξιολόγθςθ τθσ είναι βακφτερα ερωτιματα που 

απαςχολοφν αρκετοφσ ερευνθτζσ. 

Μία πρόταςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςε νζουσ (Allan et al., 2010) 

παρουςιάηεται ςχθματικά ςτθν επόμενθ εικόνα (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Το πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ USE-MODIFY-CREATE 

Το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνει τρία ςτάδια ωσ εξισ: θ ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

αρχίηει ςυχνά με τθ χριςθ (USE) εμπλουτιςμζνων υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων. Οι νζοι 

αρχικά καταναλϊνουν τισ δθμιουργίεσ άλλων (“Not Mine”). Με τθν πάροδο του χρόνου 

περιβάλλοντα αυτά τροποποιοφνται (MODIFY) με αυξανόμενα επίπεδα πολυπλοκότθτασ. 

Κακϊσ οι νζοι κερδίηουν δεξιότθτεσ και αποκτοφν εμπιςτοςφνθ, δθμιουργοφν (CREATE) 

δικά τουσ υπολογιςτικά μοντζλα (“Mine”), βαςιςμζνα ςε πρωτότυπα ςχζδια. Κάκε 

«ςτάδιο» είναι ουςιαςτικά ζνα υπερςφνολο του τι ζχει προθγθκεί. 
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Οι K. Brennan & M. Resnick (2012) πρότειναν το περιβάλλον του προγραμματιςτικοφ 

εργαλείου SCRATCH, το οποίο παρζχει τον προγραμματιςμό διαδραςτικϊν μζςων, δθλαδι 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ το ςχεδιαςμό, ωσ ζνα πλαίςιο που υποςτθρίηει τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςτουσ νζουσ. Θ ανάπτυξθ αυτι προκφπτει 

μζςα από τζςςερισ βαςικζσ πρακτικζσ κατά τθ δθμιουργία μιασ τζτοιασ διαδραςτικισ 

δραςτθριότθτασ: 1) διαδοχι και επανάλθψθ, 2) δοκιμι και αποςφαλμάτωςθ, 3) 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάμειξθ, και 4) αφαίρεςθ και μορφοποίθςθ.  

Οι ίδιοι επίςθσ χρθςιμοποίθςαν τρεισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Θ πρϊτθ αφοροφςε τθν ανάλυςθ του χαρτοφυλακίου με τα ζργα 

των χρθςτϊν με το εργαλείο Scarpe, το οποίο απεικονίηει τα blocks που χρθςιμοποιικθκαν 

ςε κάκε ζργο ενόσ ςυγκεκριμζνου χριςτθ. Θ δεφτερθ προςζγγιςθ αφοροφςε ςυνεντεφξεισ 

χρθςτϊν βαςιςμζνεσ ςτθ δθμιουργία ενόσ ζργου και θ τρίτθ αφοροφςε το ςχεδιαςμό ζργων 

από χριςτεσ. Ενϊ θ εξζλιξθ από τθν πρϊτθ προςζγγιςθ ςτθν τρίτθ ιταν παραγωγικι, καμία 

από τισ τρεισ προςεγγίςεισ δεν ιταν ιδιαίτερα αποτελεςματικι για τθν κατανόθςθ των 

αλλαγϊν ςτισ προοπτικζσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Συμπεραςματικά διατυπϊνουν ζνα 

ςφνολο προτάςεων κατά τθν δθμιουργία φορμϊν αξιολόγθςθσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

όπωσ αυτι αναδφεται μζςα από τον προγραμματιςμό. Αυτζσ ςυνιςτοφν α) ςτθν υποςτιριξθ 

τθσ περαιτζρω θ μάκθςθ ϊςτε θ αξιολόγθςθ να είναι χριςιμθ ςτουσ μακθτζσ, β) ςτθν 

ενςωμάτωςθ των δθμιουργθμάτων και τθν κριτικι εξζταςθ τουσ με διάφορουσ τρόπουσ, γ) 

ςε ξεκάκαρεσ διαδικαςίεσ, με τουσ μακθτζσ να καλλιεργοφν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, δ) 

ςτον ζλεγχο τθσ ςε πολλαπλά ςθμεία, δθλαδι μζςα από μια διαμορφωτικι προςζγγιςθ, ε) 

ςτθν αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ με πολλαπλοφσ τρόπουσ και ςτ) ςτθ ςυμπερίλθψθ πολλϊν και 

διαφορετικϊν απόψεων ςτισ μορφζσ αξιολόγθςθσ. 

Το 2011, οι Yadav, Zhou, Mayfield, Hambrusch, και Korb διερεφνθςαν τθ ςτάςθ των 

μακθτϊν απζναντι ςτθν ζννοια τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ πειραματικά μζςα από pre-test, 

post-test αξιολογιςεισ, αξιολογϊντασ παράλλθλα τθν επίδραςθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

Οι απαντιςεισ ςτισ post-test αξιολογιςεισ ζδειξαν τθν κατανόθςθ των μακθτϊν ςχετικά με 

το γεγονόσ ότι θ υπολογιςτικι ςκζψθ ιταν κάτι περιςςότερο από ότι οι υπολογιςτζσ και θ 

τεχνολογία και τθν ενςωμάτωςθ τθσ μελλοντικά ςτθ διδαςκαλία για τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων και κριτικισ ςκζψθσ. 

Στθ ςυνζχεια το 2013, οι Denner & Werner παρουςιάηουν τθν αξιολόγθςθ Fairy (fairy 

assessment), θ οποία ςχεδιάςτθκε για να μετριςει τθν αντίλθψθ των μακθτϊν γυμναςίου 

για περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τθν κατανόθςι τουσ για τισ πτυχζσ τθσ 
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υπολογιςτικισ ςκζψθσ, μζςα από τα μακιματα προγραμματιςμοφ, τον προγραμματιςμό ςε 

ηευγάρια και τθν δθμιουργία παιχνιδιοφ. Καταλθκτικά ςυμπζραναν ότι θ ςυνεργαςία ςε 

ηευγάρια για τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν υπολογιςτικι ςκζψθ ιταν περιςςότερο 

αποδοτικι. 

Θ ζρευνα (Bienkowski et al., 2015) για τθν αξιολόγθςθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ μζςω 

Βαςικισ Αξιολόγθςθσ (Principled Assessment) πραγματοποιικθκε υπό τθν ονομαςία PACT 

(Principled Assessment of Computational Thinking). Ο ςτόχοσ τθσ ιταν θ δθμιουργία 

μοτίβων ςχεδιαςμοφ (design patterns) για τισ κφριεσ πρακτικζσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, θ 

ανάπτυξθ προτφπων για τθν αξιολόγθςθ τθσ ανάπτυξθσ ζργων ςε αρχζσ υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ και θ δθμιουργία, πιλοτικι δοκιμαςία και επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ των 

αξιολογιςεων αυτϊν. 

2.2. Θ ζννοια του προγραμματιςμοφ (programming) 

Ο προγραμματιςμόσ είναι μια γενικι ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα που ςθμαίνει τθν πράξθ 

τθσ επζκταςθσ ι τθσ αλλαγισ τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ ςυςτιματοσ. Είναι το βιμα 

ανάμεςα από τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ και το εκτελζςιμο πρόγραμμα που τισ 

υλοποιεί. Το βιμα αυτό ςυνίςταται ςτο ςχεδιαςμό τθσ αρχιτεκτονικισ του προγράμματοσ 

και των αφαιρζςεων που κωδικοποιοφνται ςε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ (Van-Roy & 

Haridi, 2004). Ο όροσ προγραμματιςμόσ απλοφςτερα, αφορά τθ διατφπωςθ ενόσ 

αλγορίκμου ςε γλϊςςα κατανοθτι από τον υπολογιςτι μζςω μιασ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ θ οποία κατά τον S. Papert (1980) μοιάηει με φυςικι, ανκρϊπινθ γλϊςςα 

που ευνοεί μεταφορζσ, εικόνεσ και τρόπουσ ςκζψθσ. 

2.2.1. Θ διδακτικι του προγραμματιςμοφ 

Θ διδακτικι του προγραμματιςμοφ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ςυμπλθρωματικά 

αντικείμενα μελζτθσ ςτθ διδακτικι τθσ πλθροφορικισ. Ο προγραμματιςμόσ αποτελεί 

δραςτθριότθτα με τθν οποία καλλιεργοφνται ανϊτερεσ μορφζσ ςκζψθσ όπωσ θ αναλυτικι, 

θ ςυνκετικι, θ αναγνϊριςθ προτφπων, κ.α. (Φεςάκθσ & Δθμθτρακοποφλου, 2007). Με τον 

προγραμματιςμό είναι δυνατό να βελτιωκεί θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων (Papert, 

1991). Κατά τθν επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ προγραμματιςτικϊν εργαλείων 

χρθςιμοποιοφνται κεμελιϊδεισ ζννοιεσ (μεταβλθτι, δομι, επιλογισ, δομζσ επανάλθψθσ 

κλπ.) οι οποίεσ είναι δφςκολο να οικοδομθκοφν από τουσ μακθτζσ με τα παραδοςιακά 

διδακτικά μζςα (Τηιμογιάννθσ, 2003). Επομζνωσ, βαςικόσ ςτόχοσ του τθσ διδακτικισ του 
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προγραμματιςμοφ πρζπει να είναι θ μεταφορά δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, 

δθλαδι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων που δεν ζχουν διδαχκεί πιο πριν (Papert, 1980; Τηιμογιάννθσ, 2005; 

Κόμθσ, 2005; Καψιμάλθ, 2010 κλπ.). 

2.2.1.1. Θ διδακτικι του  προγραμματιςμοφ ςτθ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

Θ πλθροφορικι είναι ζνα ςχετικά νζο επιςτθμονικό πεδίο ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα. Στα τζλθ περίπου τθσ δεκαετίασ του ’90 κεςπίςτθκε θ διδαςκαλία τθσ ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ειδικότερα μελετικθκε θ ειςαγωγι των ΤΡΕ με τθ διαμόρφωςθ 

από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο του Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΕΡΡΣ, 

1997), το οποίο μετεξελίχκθκε ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 

(ΔΕΡΡΣ, 2003) όπου περιγράφονται με ςαφινεια οι κατευκυντιριοι άξονεσ και οι ςτόχοι 

του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 εφαρμόςτθκε πιλοτικά το 

Ενιαίο Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ, 2010), με ςκοπό τθν πλιρθ ανάπτυξθ του 

Ψθφιακοφ Σχολείου ι όπωσ αλλιϊσ ονομάηεται «Σχολείο του 21ου αιϊνα». Βαςικόσ ςτόχοσ 

του μακιματοσ είναι ο πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ (ICT literacy), ο οποίοσ περιγράφει τθν 

ικανότθτα των μακθτϊν να χρθςιμοποιοφν τισ ςφγχρονεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, τα 

εργαλεία επικοινωνίασ και τισ δικτυακζσ υπθρεςίεσ για τθν προςπζλαςθ, διαχείριςθ, 

ενςωμάτωςθ, αξιολόγθςθ, δθμιουργία και επικοινωνία πλθροφοριϊν, με ςτόχο τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων και, τελικά, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία τθσ γνϊςθσ 

(knowledge society). Ζτςι, ςτα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν, οι ΤΡΕ είναι: μακθςιακό 

αντικείμενο, εργαλείο μάκθςθσ, κοινωνικό φαινόμενο, εργαλείο ζκφραςθσ και 

επικοινωνίασ (Τηιμογιάννθσ, 2011). Οι καινοτομίεσ του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ΤΡΕ 

είναι: α) θ εργαςτθριακι φφςθ του μακιματοσ, β) θ ςπειροειδισ προςζγγιςθ που επιτρζπει 

τθν αυτόνομθ ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν ςτισ ΤΡΕ, και γ) θ ενεργόσ ςυμμετοχι κάκε 

μακθτι ςε δραςτθριότθτεσ και ερευνθτικά ςχζδια με ποικίλα εργαλεία ΤΡΕ και θ ανάπτυξθ 

ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν ζργων που διατθροφνται ςτον ατομικό τουσ θλεκτρονικό 

φάκελο (e-portfolio) (Μπράτιςτθσ, 2013).  

Ραραταφτα, μπορεί κανείσ να διαπιςτϊςει ότι το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν δίνει 

περιςςότερθ βαρφτθτα ςτθ χριςθ του υπολογιςτι ωσ εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ, ωσ 

γνωςτικό και διερευνθτικό εργαλείο και ωσ εργαλείο επικοινωνίασ και αναηιτθςθσ 

πλθροφοριϊν. Οι μακθτζσ κακυςτεροφν πολφ να ζρκουν ςε επαφι με βαςικζσ ζννοιεσ 

προγραμματιςμοφ ι όταν ζρκουν ςε επαφι, αυτι είναι ελάχιςτθ, αφοφ ο 
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προγραμματιςμόσ εντάςςεται πιλοτικά ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ Ε’ και ΣΤ’ ςτον άξονα 

μακθςιακϊν ςτόχων «Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΡΕ» ςτθ διδακτικι 

ενότθτα  «Ρρογραμματίηω τον υπολογιςτι» ενδεικτικά με 10 και 12 ϊρεσ. 

Αντικζτωσ, ςτα προγράμματα ςπουδϊν των χωρϊν Μεγάλθ Βρετανία (Department of 

Education, 2013), Αυςτραλία (The Board of Studies, Teaching and Educational Standards 

NSW, 2016), Νζα Ηθλανδία (The New Zealand Curriculum, Ministry of Education, 2016), ο 

προγραμματιςμόσ κατζχει βαςικι κζςθ. Οι μακθτζσ από τισ πρϊτεσ τάξεισ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζρχονται ςε επαφι με βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και 

ςταδιακά είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ projects μζςω εκπαιδευτικϊν 

προγραμματιςτικϊν εργαλείων. Συμπεραςματικά, προκφπτει ότι το πρόγραμμα ςπουδϊν 

τθσ Ελλάδασ για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, κα πρζπει να αναπροςαρμοςτεί. 

2.2.1.2. Οι δυςκολίεσ ςτον  προγραμματιςμό – προγραμματιςτικά 

περιβάλλοντα/εργαλεία και διδακτικζσ προςεγγίςεισ 

Θ διδαςκαλία και θ εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ χαρακτθρίηεται από «δυςκολίεσ» 

(Καψιμάλθ, 2010) που είτε αποδίδονται ςε εγγενι χαρακτθριςτικά του πεδίου αυτοφ 

(Τηιμογιάννθσ, 2005), είτε ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ που ακολουκείται από τα 

προγράμματα ςπουδϊν (Γρθγοριάδου κ.α, 2002).  

Στθ πρϊτθ περίπτωςθ, οι δυςκολίεσ που παρουςιάηονται οφείλονται κατά τθ διδαςκαλία 

και μάκθςθ εννοιϊν προγραμματιςμοφ όπωσ για παράδειγμα θ χριςθ ςυμβόλων, θ 

διαχείριςθ δεδομζνων και θ αποκικευςθ τουσ με τθ χριςθ μεταβλθτϊν, οι δομζσ ελζγχου 

που προχποκζτουν τθν οικοδόμθςθ τθσ μακθματικισ και λογικισ γνϊςθσ κακϊσ, θ δομι 

επανάλθψθσ που δεν αποτελεί «αυκόρμθτθ» επιλογι επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ ςτθν 

περίπτωςθ των αρχάριων προγραμματιςτϊν (Καψιμάλθ, 2010). 

Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, οι δυςκολίεσ οφείλονται από πολλοφσ ερευνθτζσ ςτθ κλαςικι 

διδακτικι προςζγγιςθ που ακολουκείται κυρίωσ ςε ειςαγωγικά μακιματα. Θ προςζγγιςθ 

αυτι βαςίηεται ςτθ παρουςίαςθ των προγραμματιςτικϊν δομϊν και εννοιϊν από πλευράσ 

του διδάςκοντα χρθςιμοποιϊντασ μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ αλλά και ςτθν ανάκεςθ 

«μθ ελκυςτικϊν» εργαςιϊν που αφοροφν τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων κυρίωσ μακθματικοφ περιεχομζνου χωρίσ να κεντρίηουν το ενδιαφζρον του. 

Ο μακθτισ εργάηεται μόνοσ του χωρίσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςει λάκθ και τυχόν 

προβλιματα που εμφανίηονται (Γρθγοριάδου, Γουλι και Γόγουλου, 2009). Επομζνωσ, με 

βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι δίνεται κακαρά βαρφτθτα ςτθν απόκτθςθ των γνϊςεων των 
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προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ι δομϊν και όχι ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επίλυςθσ 

προβλιματοσ ι τθ ςυνεργατικότθτα ςτθ ςχεδίαςθ των προγραμμάτων. 

Θ βιβλιογραφία προτείνει για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν: 

i. τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων προγραμματιςτικϊν περιβαλλόντων και 

εργαλείων τα οποία διακρίνονται από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(Ξυνόγαλοσ, Σατρατηζμθ, Δαγδιλζλθσ, 2000; Powers, et al., 2006; Φεςάκθσ 

& Δθμθτρακοποφλου, 2007; Νικολόσ, 2010; Μπακόπουλοσ, 2014):  

α) Χαρακτθριςτικά αφιγθςθσ,  

β) Οπτικι αναπαράςταςθ του προγράμματοσ, 

γ) Οπτικι αναπαράςταςθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ,  

δ) Εξειδικευμζνθ ζξοδοσ,  

ε) Γλϊςςα πολλϊν επιπζδων πολυπλοκότθτασ,  

ςτ) Μικρόκοςμοι αλλά και 

ii. τθν ςχεδίαςθ εναλλακτικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων που ζχουν 

εφαρμοςτεί και αξιολογθκεί ςτο πλαίςιο ειςαγωγικϊν μακθμάτων 

προγραμματιςμοφ, οι οποίεσ αξιοποιοφν χαρακτθριςτικά ςφγχρονων 

κεωριϊν μάκθςθσ, ςτοχεφοντασ ςτθν ενίςχυςθ του μακθςιακοφ 

αποτελζςματοσ (Καψιμάλθ, 2010). 

2.2.1.3. Εκπαιδευτικά Ρρογραμματιςτικά Ρεριβάλλοντα 

Σφμφωνα με τουσ Φεςάκθ Γ., Δθμθτρακοποφλου Α., (2007), τα εκπαιδευτικά 

προγραμματιςτικά περιβάλλοντα κατθγοριοποιοφνται όπωσ φαίνονται ςτο επόμενο ςχιμα 

(Σχιμα 6): 

 

Σχιμα 6: Κατθγοριοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμματιςτικϊν περιβαλλόντων 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΤΛΚΑ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ LOGO 
ΓΕΝΛΚΕΥΜΕΝΟΛ 

ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΛ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘΣ 
ΟΜΡΟΤΛΚΘΣ  

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 
ΡΑΛΧΝΛΔΛΩΝ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΓΛΩΣΣΩΝ ΧΑΜΘΛΟΥ 

ΕΡΛΡΕΔΟΥ 
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Για τθν ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό μακθτϊν και τθν ςταδιακι εξοικείωςθ τουσ, ζχουν 

αναπτυχκεί αρκετά ενδιαφζροντα περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα ςπουδϊν του νζου 

Ψθφιακοφ Σχολείου (ςχολείο 21ου αιϊνα) για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτθν διδακτικι 

ενότθτα «Ρρογραμματίηω τον υπολογιςτι» δίνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, ϊςτε οι μακθτζσ 

να χειρίηονται και να διερευνοφν ζτοιμα προγράμματα και να ειςάγονται ςτθν ζννοια του 

αλγορίκμου, ζχοντασ ωσ γενικό προςανατολιςμό τθ μετάβαςθ από τθν ψθφιακι ηωγραφικι 

ςτα προγραμματιηόμενα πολυμζςα. Για το λόγο αυτό, προτείνει εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα όπωσ το EasyLogo, OpenStarlogo, SCRATCH, Microworlds Pro, K-turtle, BYOB, 

Kodu, gameMaker, Turtle Art, εργαλεία εκπαιδευτικισ ρομποτικισ κλπ. Για τισ ανάγκεσ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκεί το εργαλείο προγραμματιςμοφ SCRATCH, για τουσ 

λόγουσ που κα αναφερκοφν ακριβϊσ ςτθν επόμενθ ενότθτα. 

2.2.1.3.1. Το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH 

Το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH αποτελεί ζνα ιδιαίτερα δθμοφιλζσ περιβάλλον 

προγραμματιςμοφ, ειδικά ςχεδιαςμζνο για άτομα μικρισ θλικίασ (8-16 ετϊν) από το 

ερευνθτικό εργαςτιριο του ΜΛΤ. Ραρζχει ζνα φιλικό και εφχρθςτο περιβάλλον ςτουσ 

αρχάριουσ προγραμματιςτζσ, ενκαρρφνοντασ τουσ να εξοικειωκοφν με βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 

επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν (Χαςανίδθσ & Μπράτιτςθσ, 2010; Νικολόσ & Κόμθσ, 2011) αλλά 

και να φανταςτοφν, να δθμιουργιςουν και να μοιραςτοφν τα ζργα τουσ ςτθν διαδικτυακι 

κοινότθτα. Από τθν ανατροφοδότθςθ που κα λάβουν μποροφν να αναςτοχαςτοφν και να 

φανταςτοφν κάτι νζο, να δθμιουργιςουν και να μοιραςτοφν ξανά και ξανά, προάγοντασ 

ζτςι τθ διαδικαςία ενόσ κφκλου μάκθςθσ (Resnick, 2007), όπωσ αναπαρίςταται ςτθν 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Ο κφκλοσ μάκθςθσ του SCRATCH 
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Το SCRATCH αποδεδειγμζνα, βρίςκεται ςε μια εξζχουςα κζςθ ςυγκριτικά με παρόμοια 

προγραμματιςτικά περιβάλλοντα (Καψιμάλθ, 2010) τόςο ςτο πλαίςιο των κινιτρων που 

παρζχει (Ruf et al., 2014) όςο και των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν: 

 Ρεριβάλλον Οπτικοφ προγραμματιςμοφ (visual programming): Με τον όρο 

«οπτικό προγραμματιςμό» εννοοφμε τθ δυνατότθτα του χριςτθ για τθν 

δθμιουργία ενόσ γραφικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εφαρμογισ του. Στο 

περιβάλλον του SCRATCH, ζνα πρόγραμμα δθμιουργείται με χριςθ 

γραφικϊν μονάδων κϊδικα ι αλλιϊσ «δομικϊν λίκων» (blocks) που είναι 

κατάλλθλα ςχεδιαςμζνοι ϊςτε να «δζνουν» μεταξφ τουσ με τθ μορφι παηλ, 

μόνο αν υπάρχει ςυντακτικό νόθμα ςτο πρόγραμμα. Επιπλζον, θ βιμα προσ 

βιμα εκτζλεςθ και θ οπτικι ανατροφοδότθςθ κατά τθν εκτζλεςθ του 

ςεναρίου (Καψιμάλθ & Σάμψων, 2011) βοθκάει τουσ νζουσ 

προγραμματιςτζσ να αποφεφγουν τα ςυντακτικά λάκθ  κατά τθ δθμιουργία 

του προγράμματοσ και να κατανοοφν πότε ενεργοποιείται και πόςο χρόνο 

εκτελείται (Maloney et al, 2010; Χαςανίδθσ & Μπράτιςτθσ 2010; 

Σαρθμπαλίδθσ, 2013). 

 Ρεριβάλλον ταυτόχρονου προγραμματιςμοφ (concurrent programming): 

Με τον όρο «ταυτόχρονο προγραμματιςμό» εννοοφμε τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ενόσ προγράμματοσ που αποτελείται από ανεξάρτθτα 

τμιματα προγραμμάτων, τα οποία όμωσ εκτελοφνται ταυτόχρονα. Στο 

περιβάλλον του SCRATCH, ζνα πρόγραμμα αποτελείται από ςενάρια πάνω 

ςε αντικείμενα, τα οποία εκτελοφνται ταυτόχρονα. Θ λογικι αυτι 

αντικατοπτρίηει τον πραγματικό κόςμο, όπου ανεξάρτθτεσ οντότθτεσ 

λειτουργοφν ταυτόχρονα και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ για τθν παραγωγι 

ενόσ αποτελζςματοσ. 

 Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του αντικειμζνου και ςτον αντικειμενοςτραφι 

προγραμματιςμό (object-oriented programming): Θ αντικειμενοςτραφισ 

ςχεδίαςθ ενόσ προγράμματοσ εκλαμβάνει ωσ πρωτεφοντα ςτοιχεία τα 

δεδομζνα, από τα οποία δθμιουργοφνται με κατάλλθλθ μορφοποίθςθ τα 

αντικείμενα (objects). Κάκε αντικείμενο ζχει ζνα ςφνολο χαρακτθριςτικϊν, 

ιδιοτιτων αλλά και ενεργειϊν που κακορίηουν τθν ςυμπεριφορά του και 

περιγράφονται ςε ζναν γενικό τφπο τθν κλάςθ (class). Το περιβάλλον του 

SCRATCH παρζχει μια ςειρά από πραγματικά αντικείμενα για το μακθτι, 

πάνω ςτα οποία χτίηονται τα ςενάρια. Ωςτόςο, ζμμεςα γίνεται ςυςχζτιςθ 
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μεταξφ του πραγματικοφ αντικειμζνου και τθσ προγραμματιςτικισ ζννοιασ 

«αντικείμενο». Αφοφ κάκε αντικείμενο ςτθρίηεται ςε μια βιβλιοκικθ 

λειτουργιϊν βαςιςμζνθ ςτθ κλάςθ του αντικειμζνου, με τθ βοικεια τθσ 

λειτουργίασ Drag and Drop ο μακθτισ μπορεί να μεταφζρει αρκρϊματα και 

να δθμιουργεί ζτςι ςτοιβάδεσ αρκρωμάτων, τισ διαδικαςίεσ, που αυτζσ με 

τθ ςειρά τουσ να ελζγχουν τθ ςυμπεριφορά του αντικειμζνου 

(Μαυροχαλυβίδθσ, Μακρισ & Μπζκοσ, 2012). 

 Ρολυγλωςςικό περιβάλλον: Το περιβάλλον του SCRATCH διατίκεται ςε 

πολλζσ γλϊςςεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ελλθνικισ με αποτζλεςμα 

τθν ευκολία ςτθ χριςθ του από μακθτζσ μικρισ κυρίωσ θλικίασ, οι οποίοι 

δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ άλλων γλωςςϊν πζραν τθσ μθτρικισ. 

 Ρεριβάλλον διαχείριςθσ πολυμζςων: To SCRATCH παρζχει τθ δυνατότθτα 

χριςθσ πολυμζςων (εικόνων, ιχων, μουςικισ και video) με αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία απλϊν αλλά ταυτόχρονα πρωτότυπων και ελκυςτικϊν ζργων 

(Olabe, et al., 2011). 

 Διαδικτυακι κοινότθτα:  Το SCRATCH διακζτει μια διαδικτυακι κοινότθτα, 

όπου όλα τα μζλθ τθσ όχι μόνο μποροφν να μοιραςτοφν τα ζργα τουσ αλλά 

να επαναχρθςιμοποιιςουν τα ζργα άλλων μελϊν για τθν ανάπτυξθ ενόσ 

νζου δικοφ τουσ ζργου. Επιπλζον διακζτει χϊρο ςυηιτθςθσ και 

επικοινωνίασ (forum), όπου αποτελεί χϊροσ ανταλλαγισ απόψεων και 

ιδεϊν αλλά και χϊροσ ανατροφοδότθςθσ και αναςτοχαςμοφ, προάγοντασ 

ζτςι τον κφκλο τθσ μάκθςθσ (Εικόνα 3). 

 Χριςθ off-line και on-line editor: Θ επεξεργαςία των προγραμμάτων 

μπορεί να γίνει είτε ςε ζναν επεξεργαςτι εγκατεςτθμζνο τοπικά ςτον 

υπολογιςτι (off-line), είτε ςε ζναν διαδικτυακό επεξεργαςτι (on-line). Αυτό 

ςθμαίνει αντίςτοιχα, πωσ ζνασ μακθτισ μπορεί να δθμιουργιςει ζργα και 

να τα τροποποιιςει τοπικά ςτον υπολογιςτι του χωρίσ να διακζτει ςφνδεςθ 

ςτο Διαδίκτυο, ωςτόςο μπορεί ακριβϊσ το ίδιο να ςυμβεί με τθ δθμιουργία 

ενόσ προςωπικοφ λογαριαςμοφ ςτθ διαδικτυακι ζκδοςθ. Επομζνωσ, ζχει 

τθν ευχζρεια να χρθςιμοποιεί κατά βοφλθςθ τον καταλλθλότερο από τουσ 

δυο τρόπουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα τθ 

λειτουργία τθσ μεταφόρτωςθσ. 

 Αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ: Το περιβάλλον του SCRATCH ςτθρίηεται ςτθν 

ιδζα του μικρόκοςμου. Ο όροσ «μικρόκοςμοσ» (microworld) 
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δθμιουργικθκε από τον Papert (1980), ςφμφωνα με τον οποίο, ορίηεται ωσ 

ζνα διερευνθτικό μακθςιακό περιβάλλον που αντιπροςωπεφει μια μίμθςθ 

των φαινόμενων του πραγματικοφ κόςμου, όπου οι μακθτζσ μποροφν να 

χειριςτοφν, να διερευνιςουν και να πειραματιςτοφν ςε διαφορετικοφσ 

δρόμουσ (Jonassen, et al., 2003; Κοςμοποφλου κ.α., 2010). Ωσ εκ τοφτου, θ 

μάκθςθ ςυντελείται μζςα ςε ζνα αυκεντικό πλαίςιο. 

 Ρεριβάλλον για εκπαίδευςθ STEΑM: Το περιβάλλον του SCRATCH διακζτει 

ςτο ρεπερτόριο των εντολϊν του τθν παλζτα «Άλλεσ επεκτάςεισ» με 

αποτζλεςμα τθ ςυμβατότθτα του με πλακζτεσ όπωσ το ScratchBoard ι 

αλλιϊσ Picoboard, κακϊσ και Lego Wedo 1.0 και Lego Wedo 2.0. Με τον 

τρόπο αυτό οι μακθτζσ μποροφν να προγραμματίςουν τθ ςυμπεριφορά των 

εικονικϊν αντικειμζνων τουσ ι των πραγματικϊν χειροπιαςτϊν 

αντικείμενων τουσ όπωσ είναι οι ρομποτικζσ καταςκευζσ Lego (Νικολόσ, 

κ.α., 2013), μζςω αιςκθτιρων (κίνθςθσ, απόςταςθσ, ιχου, φωτόσ κλπ.) 

κατανοϊντασ ζννοιεσ φυςικισ, τεχνολογίασ, μθχανικισ και μακθματικϊν 

αναπτφςςοντασ παράλλθλα τθν δθμιουργικότθτα τουσ μζςω τθσ τζχνθσ. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ το SCRATCH ζχει προτιμθκεί και ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ 

εργαλείο για τθ διεξαγωγι πολλϊν ερευνϊν τόςο ςτθν Ελλάδα (Φεςάκθσ κ.α., 2008; 

Φεςάκθσ κ.α., 2010; Μπράτιτςθσ, 2012; Τόλα κ.α., 2014; Μπακόπουλοσ, 2014 κλπ.), όςο και 

ςτο εξωτερικό (de Kereki, 2008; Resnick, 2009; Maloney, 2010; Brenan & Resnick, 2012; 

Fadjio, 2012 κλπ.) ςε διαφορετικζσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Τα ευριματα τουσ, 

επιβεβαιϊνουν ακριβϊσ αυτι τθ προτίμθςθ κακϊσ επίςθσ και τα χαρακτθριςτικά αυτά που 

προαναφζρκθκαν. Ρρόκειται όντωσ, για ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο μζςω του οποίου 

δίνεται θ δυνατότθτα να προςεγγίςουμε βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ 

καταςκευάηοντασ με λίγεσ εντολζσ ςφνκετα προγράμματα. 

2.2.1.4. Εναλλακτικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ για τον προγραμματιςμό 

Οι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τθ διδακτικι του προγραμματιςμοφ όπωσ απαντϊνται 

ςτθ βιβλιογραφία είναι οι εξισ: 

2.2.1.4.1. Διδακτικι προςζγγιςθ των «Διερευνιςεων» (Explorations Approach) 

Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, ο μακθτισ μζςω δομθμζνων δραςτθριοτιτων 

«Διερευνιςεων», καλείται να αντιμετωπίςει εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ και παρανοιςεισ ϊςτε 
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να οδθγθκεί ςτθν επικυμθτι εννοιολογικι αλλαγι (Γρθγοριάδου, Γουλι & Γόγουλου, 2009). 

Μια τζτοια δραςτθριότθτα ζχει δομθκεί ωσ εξισ: Α) ο μακθτισ καλείται να διαβάςει ζνα 

μικρό πρόγραμμα και να απαντιςει ςε ερωτιςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία και το 

αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του, Β) να προβλζψει τθ ςυμπεριφορά του προγράμματοσ ςε 

προκακοριςμζνεσ ι μθ προκακοριςμζνεσ τιμζσ ειςόδου και Γ) να ελζγξει τισ απαντιςεισ του 

εκτελϊντασ το πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι. Πταν οι προβλζψεισ του είναι διαφορετικζσ ςε 

ςχζςθ με τα αποτελζςματα των εκτελζςεων κακοδθγείται μζςω ειδικά διαμορφωμζνων 

ερωτιςεων ςτο να εντοπίςει από μόνοσ του τα λάκθ και να τα διορκϊςει. Στθν περίπτωςθ 

που αδυνατεί ο εντοπιςμόσ των λακϊν, ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτάει και κακοδθγεί κατάλλθλα 

ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι δυςκολίεσ. 

2.2.1.4.2. Διδακτικι προςζγγιςθ «Μαφρο Κουτί» (Black Box Approach) 

Θ προςζγγιςθ αυτι προτείνει, οι μακθτζσ αρχικά να εξοικειϊνονται µε τισ νζεσ ζννοιεσ 

μζςω τθσ εκπόνθςθσ δραςτθριοτιτων ςτο εργαςτιριο. Στθ ςυνζχεια οι ίδιοι καλοφνται να 

ςυμμετζχουν ςε µία ςυηιτθςθ με τον εκπαιδευτικό ϊςτε να κζςουν ερωτιματα και να 

αποςαφθνίςουν απορίεσ. Οι δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν δφο βαςικζσ φάςεισ: Α) οι 

μακθτζσ καλοφνται να εκτελζςουν απλά προγράμματα (των οποίων δε γνωρίηουν τον 

κϊδικα και τθ λειτουργία – “µαφρα κουτιά”), να παρατθριςουν τα αποτελζςματα τθσ 

εκτζλεςθσ και τα μθνφματα που εμφανίηονται ςε μια ςειρά «ερωταπαντιςεων» με τον 

υπολογιςτι και Β) οι μακθτζσ μελετοφν τον κϊδικα του προγράμματοσ και απαντοφν ςε 

ερωτιςεισ ςχετικά µε τισ εντολζσ που χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να ςυνδζςουν τα 

αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ με τισ προγραμματιςτικζσ δομζσ που περιλαμβάνει ο κϊδικασ. 

Τα αποτελζςματα ζρευνασ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ που ζμακαν ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ 

«μαφρο κουτί» κατάφεραν να αποκτιςουν μια καλφτερθ κατανόθςθ του βαςικοφ 

υπολογιςτικοφ μοντζλου, ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ που ζμακαν ςφμφωνα με τθν 

παραδοςιακι προςζγγιςθ (Haberman & Kolikant, 2001). 

2.2.1.4.3. Διδακτικι προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθ «Μακθτεία» (The Applied 

Apprenticeship  Approach) 

Αυτι θ προςζγγιςθ προτείνει (Astrachan & Reed, 1995) ζνα μοντζλο «μακθτείασ» τθσ 

μάκθςθσ, όπου οι μακθτζσ αρχίηουν από τθν ανάγνωςθ, τθ μελζτθ και τθν επζκταςθ των 

προγραμμάτων που γράφτθκαν από ζμπειρουσ και εξειδικευμζνουσ προγραμματιςτζσ. Τα 

προγράμματα διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο δεδομζνου ότι οι δομζσ προγραμματιςμοφ 

ειςάγονται ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων, και όχι το αντίςτροφο, όπωσ είναι 
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παραδοςιακά ςυμβαίνει ςτα περιςςότερα κείμενα και γενικότερα ςτα μακιματα. Στο 

πλαίςιο εφαρμογισ τθσ προςζγγιςισ αυτισ, Α) οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να μάκουν 

τισ προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ και δομζσ μζςα από ενδιαφζροντα παραδείγματα του 

πραγματικοφ κόςμου, Β) τα παραδείγματα μζςα από ζνα αυκεντικό και διακεματικό 

πλαίςιο τονίηουν τθ ςθμαςία του προγραμματιςμοφ, και Γ) αναδεικνφεται θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων που οφείλεται ςτον καλό ςχεδιαςμό και ςτθ 

βζλτιςτθ χριςθ των προγραμματιςτικϊν δομϊν. 

2.2.1.4.4. Διδακτικι προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθ ςυνεργαςία. Ρρογραμματίηοντασ 

ςε ηευγάρια (Pair Programming Approach) 

Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, δυο άτομα ςυνεργάηονται ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 

προγραμμάτων. Το ζνα μζλοσ παίηει το ρόλο του «οδθγοφ» και ζχει τον ζλεγχο του 

χαρτιοφ/ποντικιοφ/πλθκτρολογίου και το δεφτερο μζλοσ παίηει το ρόλο του «παρατθρθτι» 

ελζγχοντασ διαρκϊσ το ρόλο του οδθγοφ, κζτοντασ ερωτιςεισ, ελζγχοντασ τισ λφςεισ, 

παρατθρϊντασ ελλείψεισ κλπ. Οι ρόλοι αυτοί εναλλάςςονται μεταξφ των δυο ατόμων και 

είναι εξίςου ςθμαντικοί αφοφ τα άτομα ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία εκτελϊντασ τα 

κακικοντα του ρόλου τουσ για τθν παραγωγι του κοινοφ αποτελζςματοσ. Θ διδακτικι αυτι 

προςζγγιςθ πζραν του πλεονεκτιματοσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ςυνεργαςίασ και των δεξιοτιτων 

επίλυςθσ προβλθμάτων, δίνει ςτουσ μακθτζσ μεγαλφτερο αίςκθμα ικανοποίθςθσ για το 

αποτζλεςμα τθσ κοινισ εργαςίασ αφοφ γίνεται αποδοτικότερα και ςε λιγότερο χρόνο 

(Williams & Upchurch, 2001). Επιπλζον, εφόςον οι μακθτζσ ελζγχουν και αξιολογοφν τθν 

πορεία τθσ εργαςίασ τουσ αναπτφςςουν μθχανιςμοφσ αυτορρφκμιςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ 

(Chi et al., 1989). 

2.2.1.4.5. Διδακτικι προςζγγιςθ «Μιςοψθμζνα παιχνίδια» (Half-baked Games 

Approach) 

Ο όροσ μιςοψθμζνα παιχνίδια αποτελεί επζκταςθ του όρου μιςοψθμζνοι μικρόκοςμοι που 

ζχουν παρουςιαςτεί ςε διεκνι βιβλιογραφία. Ο όροσ αναφζρεται ςτθν αλλαγι ι 

ςυμπλιρωςθ κανόνων θμιτελϊν παιχνιδιϊν από τουσ μακθτζσ που αναπτφςςονται ςε 

υπολογιςτικά περιβάλλοντα (Alexopoulou, Kynigos & Markopoulos, 2007). Τζτοιεσ 

δραςτθριότθτεσ ςτοχεφουν ςτθν ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν όχι μόνο ςτθν ολοκλιρωςθ 

του παιχνιδιοφ αλλά και ςτθ διαδικαςία καταςκευισ του περιβάλλοντοσ, παράλλθλα με τθν 

κατανόθςθ εννοιϊν διάφορων αντικειμζνων. 
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2.2.2. Εκπαίδευςθ STE(Α)M, υπολογιςτικι ςκζψθ και προγραμματιςμόσ 

Ο όροσ «STEM» [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνφμιο το 

οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ από άτομα ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, για τα 

πεδία που αναφζρονται ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, τθν Τεχνολογία, τθν Επιςτιμθ των 

Μθχανικϊν και τα Μακθματικά. Ο όροσ STEM κακιερϊκθκε ςε διεκνζσ επίπεδο τα 

τελευταία χρόνια ωσ ζνασ νζοσ τρόποσ προςζγγιςθσ των ΤΡΕ με τθν διδακτικι και τθν 

μάκθςθ ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ο τρόποσ αυτόσ εςτιάηει ςτθν δθμιουργία 

μοντζλων και προςομοιϊςεων αυκεντικϊν φαινομζνων και διεργαςιϊν, ξεφεφγοντασ από 

τθν κακιερωμζνθ χριςθ των ΤΡΕ, ενϊ παράλλθλα ςυνδζεται άμεςα με τθν διερευνθτικι 

(inquiry based) μακθςιακι και διδακτικι ακολουκία. 

Θ πρϊτθ εμφάνιςθ του όρου ζγινε το 2001 από τθ βιολόγο Judith A. Ramaley, θ οποία ωσ 

Διευκφντρια του Λδρφματοσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν των Θ.Ρ.Α., ιταν υπεφκυνθ για τθν 

ανάπτυξθ νζων προγραμμάτων ςπουδϊν. Ο ςχεδιαςμόσ, αποςκοποφςε ςτθν ειςαγωγι των 

Τεχνολογιϊν και τθσ Επιςτιμθσ των Μθχανικϊν ωσ μζςα αλλθλεπίδραςθσ, για τθ 

διδαςκαλία των Μακθματικϊν και των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ζτςι ϊςτε ο μακθτισ να 

μπορζςει να κατανοιςει τθ ςθμαςία τουσ για το ςφμπαν. Στισ Θ.Ρ.Α. τα τελευταία χρόνια θ 

βελτίωςθ των πεδίων STEM ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί προτεραιότθτα, προβαίνοντασ ςε 

επενδφςεισ διςεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξαγγελία τθσ κυβζρνθςθσ Ομπάμα το 

Φεβρουάριο του 2016 με τίτλο «STEM for all», αναφζρεται πωσ κάκε Αμερικανόσ μακθτισ 

αξίηει πρόςβαςθ ςε εκπαίδευςθ υψθλισ ποιότθτασ, γεγονόσ που κα βοθκιςει τόςο για το 

μζλλον του όςο και για το μζλλον του ζκνουσ, αφοφ για να ανταποκρικεί θ αγορά ςτο 

προβλεπόμενο εργατικό δυναμικό, χρειάηεται 1 εκατομμφριο επιπλζον πτυχιοφχουσ STEM 

ωσ το 2022. Θ πρόςβαςθ ςε μακθτζσ γυμναςίου ςε βαςικά και προθγμζνα μακιματα STEM 

αποτελεί ζνα ουςιαςτικό μζροσ τθσ προετοιμαςίασ τουσ που ςχετίηεται με τθν επιτυχία 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Θ υπολογιςτικι ςκζψθ κεωρείται πυρινασ για όλα τα πεδία που εμπίπτουν ςτο χϊρο του 

STEM (Henderson et al, 2007). Μοιράηεται με μακθματικι ςκζψθ γενικοφσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ μποροφμε να προςεγγίςουμε τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. Μοιράηεται με 

μθχανικι ςκζψθ γενικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να προςεγγίςουμε το 

ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ ενόσ μεγάλου, πολφπλοκου ςυςτιματοσ που λειτουργεί 

εντόσ των περιοριςμϊν του πραγματικοφ κόςμου. Μοιράηεται με επιςτθμονικι ςκζψθ 

γενικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να προςεγγίςουμε τθν κατανόθςθ τθσ 

υπολογιςιμότθτασ, τθ νοθμοςφνθ, το μυαλό και τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά (Wing, 2011). 
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Οι μακθτζσ ςτισ τάξεισ STEM, εμπλζκονται ςε παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ  και projects 

γφρω από κζματα επιςτιμθσ, μακθματικϊν, μθχανικισ και τεχνολογίασ και με τθ χριςθ 

ενεργθτικϊν ςτρατθγικϊν μακαίνουν να αναςτοχάηονται ςτθ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ 

αυκεντικϊν προβλθμάτων. Επιπλζον, θ προςκικθ του πεδίου των τεχνϊν (arts) με τθν 

δθμιουργία του όρου STE(Α)M ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πυροδότθςθ τθσ φανταςίασ των 

μακθτϊν για ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ, καινοτομίασ και δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ.  

Ο προγραμματιςμόσ κεωρείται ιςχυρό μζςο για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν που 

βρίςκουν εφαρμογι ςτα Μακθματικά, ςτθ Φυςικι και ςτθ Λογικι (Papert, 1980), επομζνωσ 

είναι ζνα μζςο για τθν εκπαίδευςθ ςτα πεδία STEM. Διάφορα προγραμματιςτικά εργαλεία 

δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν παιχνίδια, προχωρϊντασ από το 

ςχεδιαςμό παιχνιδιοφ ςε εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ STEM. Μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτα 

παιχνίδια ζχει δείξει τθν αφξθςθ τθσ απόλαυςθσ ςτθν εκμάκθςθ υπολογιςτϊν παράλλθλα 

με τθν ανάπτυξθ εννοιϊν τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (Repenning, Webb, & Ioannidou, 2010), 

αφοφ ο ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ενόσ παιχνιδιοφ ςε υπολογιςτι είναι ζνα ςφνκετο ζργο 

που απαιτεί όχι μόνο προγραμματιςμό, αλλά και τθν ικανότθτα ςκζψθσ ςε πολλαπλά 

επίπεδα αφαίρεςθσ. Τα περιβάλλοντα μοντελοποίθςθσ και προςομοιϊςεων όπου ο 

χριςτθσ αλλθλεπιδρά με αυτά ςε υψθλότερα επίπεδα διαδραςτικότθτασ κακϊσ επίςθσ και 

τα ςυςτιματα ρομποτικισ όπου απαιτείται ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ 

πράκτορα ςτο ςφςτθμα μζςω αιςκθτιρων και ενεργοποιθτϊν, είναι τα πρακτικά 

παραδείγματα τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (Allan et al., 2010). 

2.3. Μικτι Μάκθςθ (Blended Learning) 

Για τον όρο «μικτι μάκθςθ» ςτθ βιβλιογραφία ςυναντϊνται αρκετοί οριςμοί, οι οποίοι 

ςυναινοφν ςτο ότι θ μικτι μάκθςθ ςθμαίνει διαφορετικά πράγματα ςε διαφορετικοφσ 

ανκρϊπουσ (Driscoll, 2002). Θ λζξθ "αναμειγνφεται" υποδθλϊνει ζνα μείγμα ι ζνα 

ςυνδυαςμό (Picciano, Dziuban & Graham, 2013). Κάποιεσ επιλογζσ ςυνιςτοφν ςτθν 

ανάμειξθ τθσ παιδαγωγικισ (π.χ. ςυνεργατικι ςε ανταγωνιςτικι), ςτθν ανάμειξθ ςφγχρονων 

και αςφγχρονων τεχνολογιϊν, ςτθν ανάμειξθ μορφϊν διδαςκαλίασ (π.χ. από μαηικά ςε 

περιςςότερα ανεξάρτθτα μοντζλα), ανάμειξθ των μζςων (π.χ. από το απλό κείμενο ςε 

περιςςότερο ποικιλότροπεσ τεχνολογίεσ), ακόμθ και ςτθν ανάμειξθ φορζων που παρζχουν 

τα μακιματα (π.χ. οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν/να φζρουν μακιματα από άλλα 

ιδρφματα/φορείσ ςε ζνα πρόγραμμα) (Vignare, 2007). Ο όροσ περιλαμβάνει ζνα πολφ πιο 
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πλοφςιο ςφνολο ςτρατθγικϊν (Rosset et al., 2003) ι «διαςτάςεων» (Singh & Reed, 2001; 

Sharpe et al., 2006), πολλζσ απ’ τισ οποίεσ ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά (Singh, 2003). 

Τα περιβάλλοντα μικτισ μάκθςθσ ςυνδυάηουν τθν παραδοςιακι face-to-face διδαςκαλία, 

με τθ μεςολαβοφμενθ από υπολογιςτζσ διδαςκαλία ι τθν on-line διδαςκαλία (Bonk & 

Graham, 2012). Ενϊ οι μακθτζσ εξακολουκοφν να φοιτοφν ςε ςχολεία ςτα οποία ο 

δάςκαλοσ παραδοςιακά ζχει ρόλο κακοδθγθτι, ςυχνά αποκαλοφμενθ και ωσ εκπαίδευςθ 

“brick & mortar”, οι πρακτικζσ διδαςκαλίασ τθσ παραδοςιακισ τάξθσ ςυνδυάηονται με τισ 

μεςολαβοφμενεσ από υπολογιςτι δραςτθριότθτεσ ςχετικά με το περιεχόμενο και τθν 

παράδοςθ. Θ Wikipedia αναφζρει ωσ «μικτι μάκθςθ», ζνα πρόγραμμα τυπικισ ι άτυπθσ 

εκπαίδευςθσ που ςυνδυάηει διαδικτυακά ψθφιακά μζςα με παραδοςιακζσ μεκόδουσ ςτθν 

τάξθ. Απαιτεί τθ φυςικι παρουςία τόςο του δαςκάλου όςο και του μακθτι, με κάποιο 

ςτοιχείο ελζγχου των μακθτϊν ςτο χρόνο, τον τόπο, τθ διαδρομι ι το ρυκμό. Οι όροι 

"μικτι μάκθςθ", "υβριδικι μάκθςθ", "διδαςκαλία με τθ μεςολάβθςθ τθσ τεχνολογίασ", 

"διδαςκαλία ενιςχυμζνου ιςτοφ" και "διδαςκαλία μικτισ λειτουργίασ" χρθςιμοποιοφνται 

ςυχνά ςτθν ερευνθτικι βιβλιογραφία.  

Ο ερευνθτισ Norm Friesen (2012) προτείνει ότι, με τθ ςθμερινι τθσ μορφι, θ μικτι μάκθςθ 

«προςδιορίηει το φάςμα των δυνατοτιτων που παρουςιάηονται ςυνδυάηοντασ το Διαδίκτυο 

και τα ψθφιακά μζςα με τισ κακιερωμζνεσ μορφζσ τθσ τάξθσ που απαιτοφν τθ φυςικι 

παρουςία των διδαςκόντων». Θ ανάμειξθ αυτϊν των εκπαιδευτικϊν δυνατοτιτων μπορεί 

να ςυνειςφζρει ςτθν εξατομίκευςθ τθσ μάκθςθ που από μόνθ τθσ ςυνικωσ θ παραδοςιακι 

διδαςκαλία αδυνατεί. Αυτό ςθμαίνει ότι ζμμεςα, θ προςζγγιςθ αυτι οδθγεί τουσ μακθτζσ 

να αναπτφςςουν κίνθτρα για μάκθςθ, αφοφ οι ίδιοι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ 

μάκθςθσ τουσ και ςυμμετζχουν ςε ζνα περιβάλλον που ξεκινάει από τουσ ίδιουσ, 

εναλλάςςοντασ ρόλουσ μακθτι και δαςκάλου. Κατά τουσ Singh & Reed (2001), ο όροσ μικτι 

μάκθςθ εςτιάηει ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων μάκθςθσ με τθν εφαρμογι 

των «ςωςτϊν» τεχνολογιϊν ϊςτε να ταιριάηουν με το «ςωςτό» προςωπικό ςτυλ μάκθςθσ, 

και να μεταφζρουν τισ «ςωςτζσ» δεξιότθτεσ ςτο «ςωςτό» άτομο, ςτο «ςωςτό» χρόνο. 

Σφμφωνα με τον Graham (Stracke, 2007), υπάρχουν τρεισ βαςικοί λόγοι για τθν επιλογι τθσ  

μικτισ μάκθςθσ: (1) βελτιωμζνθ παιδαγωγικι, (2) αυξθμζνθ πρόςβαςθ/ευελιξία και (3) 

αυξθμζνθ αποτελεςματικότθτα κόςτουσ. Μολονότι, οι εκπαιδευτικοί, χωρίσ αμφιβολία, 

δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι λογικι τθσ μικτισ μάκθςθσ που ζγκειται 

ςτθν ενκάρρυνςθ περιςςότερων μακθτοκεντρικϊν προςεγγίςεων μάκθςθσ, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν (Alonso et al., 2005), ο οριςμόσ 
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τθσ μικτισ μάκθςθσ εξαρτάται από το περιεχόμενο και τουσ ςκοποφσ των ςχεδιαςτϊν. 

Πμωσ, θ ανάπτυξθ κινιτρων αλλά και θ διατιρθςθ τουσ είναι ζνα κρίςιμο κζμα ςτο 

ςχεδιαςμό αλλά και ςτθν εφαρμογι ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ. 

H Elke Strache (2007) ερεφνθςε τουσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με το φαινόμενο τθσ 

παραίτθςθσ ςε ζνα περιβάλλον μικτισ μάκθςθσ από τθν πλευρά των εκπαιδευομζνων. 

Διεξάγοντασ τρεισ μελζτεσ περίπτωςθσ ςε άτομα που εγκατζλειψαν ζνα μικτό πρόγραμμα 

μετά από μερικζσ εβδομάδεσ και αναλφοντασ τα δεδομζνα που ςυνζλλεξε, κατζλθξε ςτο 

εξισ ςυμπζραςμα: «Οι διαφορετικζσ απόψεισ, πεποικιςεισ και ςτάςεισ των μακθτϊν 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ κάκε προςζγγιςθσ με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και 

πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. Αγνοϊντασ τουσ κατά τθν ειςαγωγι ενόσ καινοτόμου 

εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτό τθσ μικτισ μάκθςθσ, εξαςφαλίηει ότι οι 

προθγοφμενεσ πεποικιςεισ κα οδθγιςουν ςε αντίςταςθ και κα ενκαρρφνουν ζτςι τθν 

απροκυμία και τθν αναποτελεςματικότθτα». 

Ο Carman (2005) προτείνει για το ςχεδιαςμό ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ πζντε βαςικά 

ςυςτατικά, τα οποία βαςίηονται ςε διάφορεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, μια εκ των οποίων είναι το 

μοντζλο κινιτρων ARCS του Keller. Θ προςεκτικι εφαρμογι των αρχϊν του Keller 

δθμιουργεί ζνα μονοπάτι προσ τθν επιτυχία των μακθτϊν, ςε ζνα από τα πιο κρίςιμα 

ηθτιματα τθσ μικτισ μάκθςθσ, αυτό τθσ εμπειρίασ του ηωντανοφ εκπαιδευτι. Δεδομζνου 

ότι πολλοί μακθτζσ δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν τθν εξειδίκευςθ ενόσ ηωντανοφ 

εκπαιδευτι ειςάγει ςαν πρϊτο ςυςτατικό, τα «Ηωντανά γεγονότα» ϊςτε ζνασ εικονικόσ 

εκπαιδευτισ να παρζχει τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ ςτουσ μακθτζσ με αυτζσ που κα παρείχε ζνασ 

ηωντανόσ εκπαιδευτισ. Κεωρεί ότι κάκε ςυνιςτϊςα του μοντζλου κινιτρων ARCS, μπορεί 

να αξιοποιθκεί ϊςτε να δθμιουργθκεί μια ηωντανι μακθςιακι εμπειρία που να εμπλζκει το 

μακθτι.  Ωσ προσ τθν ςυνιςτϊςα τθσ Ρροςοχισ προτείνει ζναν εξειδικευμζνο εικονικό 

εκπαιδευτι ςτθν αίκουςα που να ξεκινάει τθ διδαςκαλία του με ζνα αςτείο ι με μια 

ερϊτθςθ πρόκλθςθσ τθσ ςκζψθσ. Ωσ προσ τθν ςυνιςτϊςα τθσ Συςχζτιςθσ ζνασ 

εξειδικευμζνοσ εικονικόσ εκπαιδευτισ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί παραδείγματα ςχετικά με 

το κοινό του. Επιπλζον κα πρζπει να δείχνει ςτουσ μακθτζσ πωσ αυτοί κα πρζπει να 

χρθςιμοποιιςουν τισ πλθροφορίεσ του μακιματοσ ϊςτε να λφςουν πραγματικά 

προβλιματα. Ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ Εμπιςτοςφνθσ, ζνασ εξειδικευμζνοσ εικονικόσ 

εκπαιδευτισ κα πρζπει να ξεκακαρίηει τισ προςδοκίεσ τθσ τάξθσ και να δίνει χρόνο για 

εξάςκθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. Τζλοσ, ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ Λκανοποίθςθσ, κα πρζπει να 

παρζχει ςτουσ μακθτζσ ευκαιρίεσ για να αξιοποιιςουν τισ νζεσ δεξιότθτεσ. 
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Μολονότι υπάρχει ζλλειψθ βιβλιογραφίασ που να υποςτθρίηει τθν ιδζα ότι θ διδαςκαλία 

για μικτά μακιματα, εάν ςχεδιάηονται με βάςθ το μοντζλο κινιτρων ARCS, παρζχει 

διαφορετικζσ εμπειρίεσ για τουσ μακθτζσ όςον αφορά τα κίνθτρα παρά με οδθγίεσ που 

αναπτφςςονται ακολουκϊντασ τθν τυπικι διαδικαςία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, οι 

υπάρχουςεσ ζρευνεσ που μελετοφν τα κίνθτρα ςε μικτά περιβάλλοντα ςυγκλίνουν ςε κετικά 

αποτελζςματα. 

Οι Colakoglu, Akdemir (2010) επιχείρθςαν να ςυγκρίνουν τθν κινθτοποίθςθ των φοιτθτϊν 

για τισ ενότθτεσ μικτοφ μακιματοσ που αναπτφχκθκαν με βάςθ το μοντζλο κινιτρων ARCS 

και τθν κινθτοποίθςθ των φοιτθτϊν για τθν ανάμιξθ μακθμάτων που αναπτφχκθκαν 

ακολουκϊντασ τθν τυποποιθμζνθ διαδικαςία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ. Στθ μελζτθ 

ςυμμετείχαν τυχαία πενιντα προπτυχιακοί φοιτθτζσ που ςποφδαηαν ςτο τμιμα τθσ 

Τουρκικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ. Χρθςιμοποιικθκε το εργαλείο Motivation Measure for 

the Blended Course Instruction (MMBCI) για τθ ςυλλογι δεδομζνων. Τα αποτελζςματα τθσ 

μελζτθσ ζδειξαν ότι ο ςχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ ςε μικτά μακιματα με βάςθ το μοντζλο 

ARCS παρζχει περιςςότερα κίνθτρα για τουσ μακθτζσ και ςυνεπϊσ ςυμβάλλει ςτθ μάκθςθ 

των μακθτϊν. 

Οι Chang, Chen (2015) μελζτθςαν τα κίνθτρα μάκθςθσ ςε τρία ψθφιακά μακιματα 

πλθροφορικοφ γραμματιςμοφ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςε μικτά περιβάλλοντα. 

Αξιοποίθςαν το μοντζλο κινιτρων ARCS, για τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου, το οποίο 

αξιολογικθκε από τουσ φοιτθτζσ. Θ ποςοτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων υποςτιριξε τισ 

τζςςερισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ενϊ οι ποιοτικζσ αναλφςεισ μζςα από προςωπικζσ 

ςυνεντεφξεισ ςε μακθτζσ με πολφ καλζσ επιδόςεισ και πολφ κακζσ επιδόςεισ, ανζδειξαν τισ 

αντιλιψεισ των μακθτϊν για τα ψθφιακά μακιματα πλθροφορικοφ γραμματιςμοφ και τον 

τρόπο προϊκθςθσ τουσ. Συνολικά, τα αποτελζςματα αποδεικνφουν ότι ςε όρουσ 

υποκινθτικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν εκμάκθςθ και τθν παράδοςθ μακθμάτων ψθφιακοφ 

γραμματιςμοφ ςε ζνα περιβάλλον μικτισ μάκθςθσ, θ αντίδραςθ των μακθτϊν ςτθ 

ςυμμετοχι ςτα μακιματα είναι ενκαρρυντικι και ικανοποιθτικι. 

Συνεπϊσ, οι περιςςότερεσ μελζτεσ ςυγκλίνουν ςτο γεγονόσ ότι θ μικτι μάκθςθ όχι μόνο 

προςφζρει περιςςότερεσ επιλογζσ αλλά είναι και περιςςότερο αποτελεςματικι (Singh, 

2003; Alonso et al., 2005) αφοφ ςυνδυάηει εξατομικευμζνθ μάκθςθ, ηωντανι (live) 

θλεκτρονικι μάκθςθ και face-to-face διδαςκαλία. 
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2.3.1. Μοντζλα Μικτισ Μάκθςθσ 

Τα κυριότερα μοντζλα μικτισ μάκθςθσ που ςυναντϊνται ςτθν βιβλιογραφία είναι τα 

κάτωκι:  

2.3.1.1.1. Μοντζλο Κακοδιγθςθσ Ρρόςωπο με Ρρόςωπο (Face-to-face Driver 

Model) 

Από όλα τα μοντζλα μικτισ μάκθςθσ, το μοντζλο “Face-to-face driver” προςεγγίηει 

περιςςότερο μια τυπικι δομι του ςχολείου, αφοφ ςτθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευτισ 

κακοδθγεί τθ διδαςκαλία με ψθφιακά εργαλεία. Θ προςζγγιςθ αυτι επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ που αγωνίηονται ι εργάηονται πάνω από το επίπεδο βακμοφ τουσ να προχωροφν 

με το δικό τουσ ρυκμό χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία ςτθν τάξθ. Αποτελζςματα 

ερευνθτικισ μελζτθσ (Lopez, 2010), ανζδειξαν ότι μετά τθν εφαρμογι τθσ μικτισ μάκθςθσ 

και τθ χριςθ διαδραςτικϊν whiteboards, θ κατανόθςθ των μακθματικά και οι δεξιότθτεσ 

ανάγνωςθσ, αυξικθκαν ςε μακθτζσ 3θσ και 5θσ τάξθσ. 

2.3.1.1.2. Ρεριςτροφικό μοντζλο (Rotation Model) 

Σε αυτι τθ μορφι μικτισ μάκθςθσ, οι μακθτζσ περιςτρζφονται μεταξφ διαφορετικϊν 

ςτακμϊν ςε ζνα ςτακερό πρόγραμμα - είτε εργάηονται on-line είτε εργάηονται με τον 

δάςκαλο ςε μια παραδοςιακι τάξθ. Σε μια μελζτθ περίπτωςθσ των δθμοςίων ςχολϊν IDEA 

ςτο Τζξασ που δθμοςιεφτθκε από τθ DreamBox Learning (2013), το περιςτρεφόμενο 

μοντζλο τθσ μικτισ μάκθςθσ προςδιορίςτθκε ωσ ζνα αποτελεςματικό μζςο για τθν αφξθςθ 

τθσ επιτυχίασ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ του IDEA περιςτράφθκαν μεταξφ των εργαςτθρίων, 

όπου χρθςιμοποίθςαν ζξυπνο λογιςμικό προςαρμοςτικισ μάκθςθσ για να μάκουν ζννοιεσ 

μακθματικϊν και ςε μια παραδοςιακι τάξθ. Το αποτζλεςμα ιταν οι  μακθτζσ να γίνουν πιο 

δραςτιριοι και ςυχνά προκαλοφςαν τον εαυτό τουσ να εργαςτοφν ςκλθρότερα και να 

μάκουν υλικό που δεν είχε ειςαχκεί ακόμθ ςτθν τάξθ των μακθματικϊν.  

2.3.1.1.2.1. Μοντζλο ανεςτραμμζνθσ τάξθσ (Flipped Classroom Model) 

Ραρόμοια με τον όρο «μικτι μάκθςθ», οι οριςμοί που δίνονται για αυτόν τθσ 

«ανεςτραμμζνθσ τάξθσ» ζχουν μικρι ςυναίνεςθ. Μςωσ ο πιο απλόσ οριςμόσ είναι: "θ 

αναςτροφι τθσ τάξθσ ςθμαίνει ότι τα γεγονότα που ςυμβαίνουν παραδοςιακά μζςα ςτθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ γίνεται τϊρα ζξω από τθν τάξθ και αντιςτρόφωσ" (Lage et al, 2000). 
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Το μοντζλο αυτό είναι ζνα δθμοφιλζσ περιςτροφικό μοντζλο, καινοτόμο μοντζλο 

διδαςκαλίασ, το οποίο διευκολφνεται από τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία, κερδίηει 

δθμοτικότθτα ςε πανεπιςτιμια και προςφζρεται ςε ςπουδαςτζσ STEM. Αυτό το νζο 

μοντζλο αναςτρζφει το ςυνθκιςμζνο παράδειγμα τθσ τάξθσ, ςτο ότι οι μακθτζσ μακαίνουν 

αρχικά ζννοιεσ μακιματοσ ζξω από τθν τάξθ, ενϊ ο χρόνοσ τθσ τάξθσ προορίηεται για πιο 

ενεργό μάκθςθ (active learning) (Ramírez, Hinojosa & Rodríguez, 2014). Αντιπροςωπεφει 

ζνα μοναδικό ςυνδυαςμό κεωριϊν μάκθςθσ που κεωρικθκε κάποτε ότι ιταν 

αςυμβίβαςτεσ (Σχιμα 7). Αντιπροςωπεφει δθλαδι ενεργζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

βαςιςμζνεσ ςε προβλιματα βάςει τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ ιδεολογίασ και διδακτικζσ 

διαλζξεισ που προζρχονταν από μεκόδουσ άμεςθσ διδαςκαλίασ βαςιςμζνεσ ςε 

ςυμπεριφοριςτικζσ αρχζσ (Bishop & Verleger, 2013).  

 

Σχιμα 7: Ανεςτραμμζνθ Τάξθ 

Τα πλεονεκτιματα μιασ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ ςτο μακθςιακό περιβάλλον (Fulton, 2012), 

αφοροφν όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Απ’ τθ πλευρά του εκπαιδευτι, επιτρζπει να καλφψει 

ο ίδιοσ περιςςότερο υλικό, απ’ τθ πλευρά των μακθτϊν να ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ 

αφοφ αυξάνονται τα επίπεδα κατανόθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, οι οποίοι φαίνεται 

να προςαρμόηονται γριγορα, κεωρϊντασ το νζο είδοσ περιβάλλοντοσ ικανοποιθτικό, 

αποτελεςματικό με ςτοιχεία ανατροφοδότθςθσ (Ramírez, Hinojosa & Rodríguez, 2014). 

Ακόμθ, οι μακθτζσ φαίνεται να κάνουν λιγότερθ εργαςία απ' ό, τι ςε μια παραδοςιακι 

τάξθ, απολαμβάνουν τθ μάκθςθ και επωφελοφνται από τθν παρακολοφκθςθ των 

διαλζξεϊν τουσ ςε ςυμπυκνωμζνα βίντεο (Johnson, 2013).  

Σε άρκρο τουσ οι  Herreid & Schiller (2013) ςχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ μελζτθσ 

περίπτωςθσ ςε ανεςτραμμζνθ τάξθ STEM εκπαιδευτϊν, αναφζρουν τθν ενεργι εμπλοκι 

των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία (Adams et al., 2011) και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

 Ανεςτραμμζνθ 

Τάξθ 
Διαδραςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθ τάξθ 

(ενεργι μάκθςθ) 

Δαςκαλοκεντρικζσ 

κεωρίεσ μάκθςθσ 

Σαφείσ μζκοδοι 

διδαςκαλίασ 

Μακθτοκεντρικζσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ 

Απαιτείται θ ανκρϊπινθ 

αλλθλεπίδραςθ 

Μπορεί να αυτοματοποιθκεί μζςω 

τθσ Τεχνολογίασ Θ/Υ 

Ορίηουν Ορίηουν 
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κριτικισ ςκζψθσ, μεταξφ των άλλων πλεονεκτθμάτων. Ωςτόςο, υπάρχουν και κζματα που 

πρζπει να προςμετρθκοφν και προκαλοφν ανθςυχία όπωσ ο μεγαλφτεροσ χρόνοσ 

προετοιμαςίασ των μακθτϊν και θ αντίςταςθ τουσ ςε νζεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. 

Δεδομζνου του ότι αποτελεί ζνα μελλοντικά υποςχόμενο μοντζλο διδαςκαλίασ με μια 

πλθκϊρα πλεονεκτθμάτων, επιλζχκθκε και αξιοποιικθκε κατάλλθλα ςτθν παροφςα 

ζρευνα, όπωσ κα περιγραφεί ςτο επόμενο κεφάλαιο. 

2.3.1.1.3. Ευζλικτο μοντζλο (Flex Model) 

Με αυτιν τθν προςζγγιςθ, το υλικό παραδίδεται κυρίωσ ςτο διαδίκτυο. Ραρόλο που οι 

εκπαιδευτικοί βρίςκονται ςτον ίδιο φυςικό χϊρο για να παρζχουν υποςτιριξθ όπου 

απαιτείται, θ μάκθςθ είναι κατά κφριο λόγο αυτο-κακοδθγοφμενθ, κακϊσ οι μακθτζσ 

μακαίνουν ανεξάρτθτα και αςκοφν νζεσ ιδζεσ ςε ζνα ψθφιακό περιβάλλον. 

2.3.1.1.4. Μοντζλο Θλεκτρονικοφ Εργαςτθρίου (On-line Lab Model) 

Κακϊσ τα ςχολεία αντιμετωπίηουν ολοζνα αυςτθρότερουσ περιοριςμοφσ όςον αφορά τουσ 

πόρουσ, το μοντζλο θλεκτρονικοφ εργαςτθρίου μικτισ μάκθςθσ αποτελεί μια βιϊςιμθ 

επιλογι για να βοθκθκοφν οι μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν μακιματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που δεν προςφζρονται ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο. Σε αυτό 

το ςενάριο, οι μακθτζσ μακαίνουν εξ ολοκλιρου on-line, αλλά μετακινοφνται ςε ζνα 

εξειδικευμζνο εργαςτιριο υπολογιςτϊν για να ολοκλθρϊςουν τα μακιματα τουσ. Οι 

ενιλικεσ εποπτεφουν το εργαςτιριο, αλλά δεν απαιτείται να είναι ειδικευμζνοι 

εκπαιδευτικοί. Αυτό όχι μόνο επιτρζπει ςτα ςχολεία να προςφζρουν μακιματα για τα 

οποία δεν ζχουν δάςκαλο ι αρκετοφσ δαςκάλουσ, αλλά επίςθσ επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 

εργάηονται με το δικό τουσ ρυκμό και ςε ζνα κζμα που τουσ ταιριάηει, χωρίσ να επθρεάηουν 

το μακθςιακό περιβάλλον άλλων μακθτϊν. 

2.3.1.1.5. Μοντζλο Αυτοανάμιξθσ (Self-blend Model) 

Δθμοφιλζσ ςτα γυμνάςια, το μοντζλο τθσ αυτοανάμιξθσ δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία 

να παρακολουκιςουν μακιματα πζρα από αυτό που ιδθ προςφζρεται ςτο ςχολείο τουσ. 

Ενϊ αυτά τα άτομα κα παρακολουκιςουν ζνα παραδοςιακό ςχολικό περιβάλλον, 

επιλζγουν επίςθσ να ςυμπλθρϊςουν τθ μάκθςι τουσ μζςω διαδικτυακϊν μακθμάτων που 

προςφζρονται εξ αποςτάςεωσ. Ρροκειμζνου αυτι θ μζκοδοσ μικτισ μάκθςθσ να είναι 

επιτυχισ, οι μακθτζσ πρζπει να είναι ιδιαίτερα αυτοκινοφμενοι. Θ αυτοανάμιξθ είναι 
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ιδανικι για τον μακθτι που επικυμεί να λάβει πρόςκετα μακιματα ι που ενδιαφζρεται για 

μια περιοχι που δεν καλφπτεται από τον παραδοςιακό κατάλογο μακθμάτων.  

2.3.1.1.6. Μοντζλο On-line κακοδιγθςθσ  (On-line driver Model) 

Στον αντίποδα τθσ  προςζγγιςθσ τθσ κακοδιγθςθσ πρόςωπο με πρόςωπο βρίςκεται  θ on-

line κακοδιγθςθ, ςτθν οποία οι μακθτζσ εργάηονται εξ’ αποςτάςεωσ και το υλικό 

παραδίδεται κυρίωσ μζςω μιασ on-line πλατφόρμασ. Οι face-to-face ςυνεδρίεσ είναι 

προαιρετικζσ και οι μακθτζσ ςυνικωσ μποροφν να ςυνομιλιςουν με τουσ κακθγθτζσ on-line 

αν ζχουν ερωτιςεισ. Αυτό το μοντζλο μικτισ μάκθςθσ ενδείκνυται ςτισ περιπτϊςεισ που οι 

μακθτζσ χρειάηονται περιςςότερθ ευελιξία και ανεξαρτθςία ςτα κακθμερινά τουσ 

προγράμματα και θ προςζγγιςθ κερδίηει ολοζνα και περιςςότερο ζδαφοσ - κάκε χρόνο, με 

τον αρικμό των ςπουδαςτϊν που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα οn-line οδιγθςθσ να 

αυξάνεται κατά περίπου 15% (Dreambox, 2017). 

 

Εικόνα 4: Ταξινόμθςθ Μοντζλων Μικτισ Μάκθςθσ (Staker & Horn, 2012) 

Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει απόλυτθ ταξινόμθςθ των μοντζλων μικτισ 

μάκθςθσ και φυςικά ότι τα μοντζλα μικτισ μάκθςθσ όχι μόνο δεν αλλθλοαποκλείονται, 

αλλά μποροφν να αναμειχκοφν μεταξφ τουσ και πολλζσ υλοποιιςεισ χρθςιμοποιοφν 

μερικζσ, πολλζσ ι ακόμθ και όλεσ αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ ανάμιξθσ. Μια τελευταία 

κατθγοριοποίθςθ των μοντζλων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4. Θ πιο αξιοςθμείωτθ 

αλλαγι ςφμφωνα με ανακεϊρθςθ του άρκρου "Θ άνοδοσ τθσ μικτισ μάκθςθσ ςτθν K-12 

εκπαίδευςθ", (Horn & Staker, 2011) είναι θ ςυμπφκνωςθ των ζξι μοντζλων ανάμεικτθσ 

μάκθςθσ ςε τζςςερα (Staker & Horn, 2012). 
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2.3.2. Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ Moodle και θ Εκπαιδευτικι Αξιοποίθςθ 

του. 

Τα ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS) ενςωματϊνουν διαδραςτικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και τθ διαχείριςθ αυτϊν και διευκολφνουν τθν προςαρμογι  θλεκτρονικϊν 

εκπαιδευτικϊν υλικϊν. Ζνα LMS είναι μια εφαρμογι λογιςμικοφ που βαςίηεται ςτον ιςτό, 

χρθςιμοποιϊντασ μια βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία αποκθκεφονται διάφοροι τφποι 

πλθροφοριϊν. Τα ολοκλθρωμζνα εργαλεία μεταφοράσ και απόκεςθσ (drag & drop) 

επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευτζσ να δθμιουργοφν εφκολα μεμονωμζνα μακιματα on-line. Θ 

διαχείριςθ των εκπαιδευτϊν, των χρθςτϊν, των μακθμάτων και του περιεχομζνου 

αυτοματοποιείται μζςα ςε ζνα LMS. Ρεριςςότεροι από 200 διαφορετικοί εμπορικοί και 

ανοιχτοφ κϊδικα LMS προϊόντα είναι επί του παρόντοσ διακζςιμοι (Ifenthaler, 2012) με 

δθμοφιλζςτερα τα WebCT, το Blackboard και το Moodle. 

To Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment), είναι ζνα 

δθμοφιλζσ ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ ανοιχτοφ κϊδικα, το οποίο παρζχεται δωρεάν 

(κάτω από τθν GNU General Public License), και μπορεί να τρζξει ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα 

που υποςτθρίηει PHP, ενϊ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδυάηεται με πολλοφσ τφπουσ βάςεων 

δεδομζνων. Δθμιουργόσ του είναι ο Αυςτραλόσ Martin Dougiamas, ο οποίοσ ςτθρίχκθκε 

ςτθ φιλοςοφία του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ δομϊντασ το (1999) ωσ μζροσ του 

διδακτορικοφ του, με ςκοπό να προςφζρει βοικεια ςε εκπαιδευτικοφσ να δθμιουργιςουν 

διαδικτυακζσ «κοινότθτεσ» μάκθςθσ. 

Σφμφωνα με τθν κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία μάκθςθσ, παρζχει μια ποικιλία εργαλείων 

ϊςτε θ μάκθςθ να προςανατολίηεται ςε τζςςερισ κφριουσ άξονεσ:  

1. Τθν ποικίλθ προςζγγιςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ μζςα από διαφορετικζσ γλϊςςεσ 

επικοινωνίασ (κείμενα, εικόνεσ, πολυμζςα) και τον προςανατολιςμό τθσ 

διδαςκαλίασ ςτθν δθμιουργία περιεχομζνου,  

2. Τθν ενεργι ςτάςθ του μακθτι απζναντι ςτο εκπαιδευτικό υλικό, τθν 

αυτοδιδαςκαλία και τθ μακθςιακι του αυτονόμθςθ,  

3. Τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και  

4. Τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ ευελιξίασ ςτθν ανάλθψθ ποικίλων 

ρόλων ςτο πλαίςιο μιασ ερευνθτικισ ομάδασ. 

Αυτι ακριβϊσ θ παιδαγωγικι του φιλοςοφία, το ότι παρζχει δθλαδι δυνατότθτεσ 

αλλθλεπίδραςθσ, ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μζςα από τα εργαλεία του χωρίσ όμωσ να 
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εςτιάηει ςε αυτά, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ μάκθςθ, αποτελεί και ζνα από τα βαςικότερα 

πλεονεκτιματα του. Επιπλζον, υποςτθρίηει τθν εξατομικευμζνθ μάκθςθ, δίνοντασ τθ 

δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτζσ να προςαρμόηουν τισ δραςτθριότθτεσ με βάςθ τισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν τουσ κακϊσ και τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ του μακθτι 

ςτθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα. Θ διαδεδομζνθ χριςθ του ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ, θ ευκολία με τθν οποία ζνασ εκπαιδευτισ μπορεί να δθμιουργιςει το 

κατάλλθλο περιβάλλον χωρίσ να διακζτει γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, κακϊσ και θ 

υποςτιριξθ του από μια παγκόςμια κοινότθτα ςυγκαταλζγονται ςτα πλεονεκτιματα του. 

Πλα αυτά ςυμβάλλουν ςτθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ με τθν 

παραμετροποίθςθ τθσ α) μζςω κεωριϊν, διδακτικϊν μοντζλων και διαφορετικϊν 

διδακτικϊν προςεγγίςεων και τθν ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν και λειτουργιϊν (Cavus et al.; 

Μιχαθλίδθσ, κ.α., 2009; Αλεξανδρι, 2010; Κωςτοποφλου, 2010 κλπ.) αλλά και γ) με τθν 

εφαρμογι κακολικϊν αρχϊν εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ κατάλλθλων για τθν εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των ςχεδιαςτϊν, των 

εκπαιδευτϊν αλλά και των χρθςτϊν (Elias, 2010). Αυτζσ είτε ζχουν ωσ ςτόχο τθ διερεφνθςθ 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ πλατφόρμασ ωσ προσ τθν επίδοςθ των μακθτϊν, είτε ωσ προσ 

διάφορουσ παράγοντεσ μάκθςθσ όπωσ είναι και ο παράγοντασ των κινιτρων ςε 

περιβάλλοντα θλεκτρονικισ και μικτισ μάκθςθσ.  

Σε ζνα περιβάλλον θλεκτρονικισ μάκθςθσ για το μάκθμα «ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ» και 

αξιοποιϊντασ το μοντζλο κινιτρων ARCS οι Karagiannis & Satratzemi (2016), διερεφνθςαν 

εάν θ προτεινόμενθ τεχνικι ιταν ικανι να παροτρφνει τουσ φοιτθτζσ πανεπιςτθμιακοφ 

τμιματοσ να μελετιςουν περιςςότερο, να αυξιςουν τα κίνθτρά τουσ και να βελτιϊςουν τα 

μακθςιακά τουσ αποτελζςματα χωρίσ να αυξάνεται θ πολυπλοκότθτα του Moodle. Τα 

αποτελζςματα ιταν ενκαρρυντικά, δεδομζνου ότι ανζφεραν ότι θ εφαρμογι τθσ τεχνικισ 

που αξιοποιικθκε ςτο Moodle επθρζαςε τα κίνθτρα και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν, με 

αποτζλεςμα ςθμαντικά υψθλότερουσ βακμοφσ ςτθν ενδιάμεςθ εξζταςθ, ενϊ θ 

ανατροφοδότθςθ τουσ ςχετικά με τθ χρθςιμότθτά του ςυςτιματοσ ιταν κετικι. 

Πμοια αποτελζςματα φαίνεται να είχε και θ ζρευνα του Sözbilir (2012), ςε μακθτζσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο μάκθμα τθσ Χθμείασ βάςει του μοντζλου κινιτρων ARCS. 

Με ςτόχο τθν διερεφνθςθ τθσ ευχρθςτίασ του Moodle ωσ υποςτθρικτικό διαδικτυακό 

εργαλείο, αναδείχτθκε θ κετικι επίδραςθ ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν κακϊσ και ςτο 

ενδιαφζρον τουσ απζναντι ςτο μάκθμα τθσ Χθμείασ. 
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Αντίκετα, κατά τουσ Schober & Keller, (2012) ςε άρκρο τουσ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ 

που επθρεάηουν τα κίνθτρα των μακθτϊν ςε ζνα περιβάλλον μικτισ μάκθςθσ για μακθτζσ 

θλικίασ 15 και 19 ετϊν, κατζλθξαν μζςα από τθν ανατροφοδότθςθ τουσ, ότι θ ευχρθςτία 

των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ μάκθςθσ πρζπει να βελτιωκεί αναφερόμενοι ςτθν περίπτωςθ 

του Moodle.  

Πςο αφορά το γνωςτικό αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ υπολογιςτϊν και ειδικότερα του 

προγραμματιςμοφ, το Moodle απαιτεί απαραίτθτα προεκτάςεισ ϊςτε να είναι ικανό να 

παρζχει τθν ικανότθτα να ενςωματϊνει κανείσ δυναμικζσ απεικονίςεισ προςομοιϊςεων 

αλγορίκμων και δομϊν, αυτόματθ αξιολόγθςθ προγραμματιςτικϊν εργαςιϊν για το ςπίτι, 

υποςτιριξθ για τθν παροχι παραδειγμάτων κϊδικα που να μπορεί ο μακθτισ να 

αντιγράψει ςτο χϊρο εργαςίασ του (Rößling, et al., 2010). 

Ραραταφτα, ςε γενικζσ γραμμζσ, τα ευριματα των περιςςότερων ερευνϊν ςυνθγοροφν ςτο 

ότι οι μακθτζσ αναπτφςςουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν ενςωμάτωςθ του Moodle ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Συμμετζχουν με ενκουςιαςμό κεωρϊντασ το μάκθμα πιο 

ευχάριςτο και αποτελεςματικό και τζλοσ επικυμοφν ςτθν επζκταςθ τθσ χριςθσ του ςε 

περιςςότερα μακιματα, (Τηιμόπουλοσ κ.α., 2007; Καβρουματηισ, κ.α., 2007; 

Καραςαββίδθσ, 2003; Μπουντοφρθσ κ.α., 2005; Μιχαθλίδθσ, κ.α., 2009) ςυμβάλλοντασ ςτισ 

κετικζσ αξιολογιςεισ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (Spiceland & Hawkins, 2002; Γκίκασ, 2010; 

Λιακοποφλου, 2010). 

2.4. Σφνοψθ 

Στο κεφάλαιο αυτό, ζγινε μια προςπάκεια να τεκμθριωκεί βιβλιογραφικά το κεωρθτικό 

πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ μάκθςθ είναι ζνα φαινόμενο 

που εξαρτάται από τον ςυναιςκθματικό, τον κοινωνικό και τον γνωςτικό τομζα. ‘Πςο 

αφορά τον ςυναιςκθματικό τομζα, τα κίνθτρα αποτελοφν ζναν ςθμαντικότατο παράγοντα, 

για το λόγο αυτό παρουςιάςτθκαν κεωρίεσ και μοντζλα ανάπτυξθσ κινιτρων, δίνοντασ 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο ποικιλοτρόπωσ εφαρμοςμζνο και επικυρωμζνο μοντζλο κινιτρων 

ARCS (Keller, 1987). Πςο αφορά τον κοινωνικό τομζα, θ ςυνεργαςία κρίνεται απαραίτθτθ 

δεξιότθτα του 21ου αιϊνα και ςυνεπϊσ, αναλφκθκαν οι ςυνεργατικζσ τεχνικζσ Brainstorming 

και Think-Pair-Share, οι οποίεσ κεωρικθκαν ωσ οι πιο κατάλλθλεσ ϊςτε να εφαρμοςτοφν 

ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ. Πςο αφορά το γνωςτικό τομζα, θ επίλυςθ προβλθμάτων αποτελεί 

εξίςου ςθμαντικι δεξιότθτα του αιϊνα μασ, κακϊσ και θ αλλθλζνδετθ μ’ αυτι δεξιότθτα 

τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Εφόςον θ τελευταία απορρζει βακφτατα μζςα από το μάκθμα 
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του προγραμματιςμοφ και τθν εκπαίδευςθ STE(A)M, ζγινε μια προςπάκεια να 

τεκμθριωκοφν οι ζννοιεσ αυτζσ μζςα από το πρίςμα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να 

παρουςιαςτοφν διάφορεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και εργαλεία, αναλφοντασ το 

προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH. Τζλοσ, επιχειρικθκε να τεκμθριωκεί το πλαίςιο τθσ 

μικτισ μάκθςθσ και να παρουςιαςτοφν διάφορα μοντζλα τθσ με εκτενζςτερθ αναφορά ςτο 

περιςτροφικό μοντζλο τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, κακϊσ επίςθσ το Σφςτθμα Διαχείριςθ 

Μάκθςθσ Moodle και θ εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ του ςε ζνα περιβάλλον μάκθςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3: ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

3.1. Στόχοσ τθσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ΜΔΕ ιταν ο ςχεδιαςμόσ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ που κα 

περιλαμβάνει ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ, ικανοφ να 

αναπτφςςει κίνθτρα ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ϊςτε να γνωρίςουν τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και να απαςχολθκοφν ςτα πεδία STE(A)M και κατ’ 

επζκταςθ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, επιχειρικθκε: Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου βαςιςμζνου 

ςε ζνα περιςτροφικό μοντζλο μικτισ μάκθςθσ (blended learning rotation model), αυτό τθσ 

ανεςτραμμζνθσ (flipped) διδαςκαλίασ, αξιοποιϊντασ το μοντζλο ανάπτυξθσ κινιτρων ARCS 

και τισ τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & Think-Pair-Share. 

Θ υλοποίθςθ του και θ αξιολόγθςθ ςχετικά με το αν αυτό παρζχει δυνατότθτεσ για τθν 

ανάπτυξθ των κινιτρων για το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ 

STE(A)M, τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ. 

3.2. Οριςμοί Ερευνθτικϊν Μεταβλθτϊν 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται εννοιολογικοί οριςμοί των βαςικότερων όρων τθσ παροφςασ 

μελζτθσ:  

3.2.1. Εννοιολογικοί Οριςμοί των Ερευνθτικϊν Μεταβλθτϊν 

Α) Κίνθτρα (Motivation) 

Ωσ κίνθτρο ορίηεται το αίτιο που κινεί, δθλαδι που ωκεί κάποιον ςε μια ενζργεια – δράςθ. 

Το κίνθτρο είναι μια εςωτερικι κατάςταςθ θ οποία ςυνδζεται με ςυναιςκιματα, ανάγκεσ 

και ζνςτικτα, επικυμίεσ και προςδοκίεσ που εξυπθρετεί ςτο να δραςτθριοποιιςει ι 

ενεργοποιιςει μια ςυμπεριφορά και να τθσ δϊςει κατεφκυνςθ (Kleinginna & Kleinginna, 

1981a). Τα κίνθτρα προςδιορίηουν τθν ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου και τον ωκοφν ςτθν 

πραγματοποίθςθ των ςτόχων που ζχει κζςει. Οι D.H. Schunk, P.R. Pintrich, και J.L. Meece 

(2008) ορίηουν τα κίνθτρα ωσ "τθ διαδικαςία με τθν οποία θ δραςτθριότθτα που 

κατευκφνεται από ςτόχουσ είναι υποκινθμζνθ και διατθρείται". Ειδικότερα τα κίνθτρα 
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μάκθςθσ είναι ςθμαντικότατοσ παράγοντασ μάκθςθσ αφοφ αποτελοφν δείκτθ τθσ 

εναςχόλθςθσ των μακθτϊν με μια δραςτθριότθτα, τθσ ζνταςθσ και τθσ προςπάκειασ που 

καταβάλλουν ϊςτε να φτάςουν ςε ζνα προςδοκϊμενο αποτζλεςμα. 

Α1) Ρροςοχι (Attention) 

Θ προςοχι είναι θ επικεντρωμζνθ κατεφκυνςθ του νου ςε ζνα πρόβλθμα ι μια διαδικαςία. 

Σφμφωνα με τθ ψυχολογία αφορά τθ πράξθ τθσ ςυγκζντρωςθσ ςε οποιοδιποτε ςφνολο 

αντικειμζνων ι ςκζψεων. Ρρόκειται επομζνωσ για μια γνωςτικι διαδικαςία κατά τθν οποία 

το άτομο βρίςκεται ςε γνωςτικι εκγριγορςθ για τθν πρόςλθψθ περιβαλλοντικϊν 

ερεκιςμάτων (Κολιάδθσ, 2002). Σφμφωνα με τον J. Keller, θ προςοχι ορίηεται ωσ θ 

αφφπνιςθ τθσ περιζργειασ και του ενδιαφζροντοσ, αλλά και θ διατιρθςθ τουσ από τουσ 

μακθτζσ κακ’ όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Α2) Συςχζτιςθ (Relevance) 

Κάτι είναι ςχετικό με μια εργαςία όταν αυξάνει τθν πικανότθτα να επιτφχει το ςτόχο που 

υποδθλϊνει θ εργαςία αυτι (Hjørland, 2010). Κατά τον J. Keller ο όροσ ςυςχζτιςθ 

ςυνίςταται ςτθ ςφνδεςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ με κζματα που κεωροφνται 

ςθμαντικά για τουσ μακθτζσ όπωσ για παράδειγμα θ προθγοφμενθ γνϊςθ και οι ςτόχοι 

τουσ. 

Α3) Εμπιςτοςφνθ (Confidence) 

Θ εμπιςτοςφνθ γενικά περιγράφεται ωσ θ κατάςταςθ τθσ βεβαιότθτασ ότι είτε μια υπόκεςθ 

ι πρόβλεψθ είναι ςωςτι, είτε ότι μια επιλεγμζνθ πορεία δράςθσ είναι θ καλφτερθ ι πιο 

αποτελεςματικι. Ο J. Keller περιγράφει τθν εμπιςτοςφνθ, κυρίωσ ωσ τθν καλλιζργεια 

κετικϊν προςδοκιϊν του μακθτι για τθν επιτυχία. 

Α4) Λκανοποίθςθ (Satisfaction) 

Γενικά ο όροσ ικανοποίθςθ αναφζρεται ςτθν εκπλιρωςθ ενόσ επιτεφγματοσ το οποίο 

προζρχεται από μία ανάγκθ ι μια επικυμία. Ωςτόςο, κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ο 

όροσ ικανοποίθςθ περιλαμβάνει πλζον τα κετικά ςυναιςκιματα που λαμβάνουν οι 

μακθτζσ, από τθν αναγνϊριςθ και τθν απόδειξθ τθσ επιτυχίασ τουσ (Keller, 2000). 

Β) Συνεργαςία (Collaboration) 

Θ ςυνεργαςία ορίηεται ωσ θ ςυντονιςμζνθ, ςφγχρονθ δραςτθριότθτα που είναι το 

αποτζλεςμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ προςπάκειασ να καταςκευάςουν και να διατθριςουν μια 
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κοινι αντίλθψθ ενόσ προβλιματοσ (Roshelle & Teasley, 1995). Είναι μια κατάςταςθ κατά 

τθν οποία δφο ι περιςςότερα άτομα εργάηονται μαηί ςε μια ςυνεχιηόμενθ και ςυντονιςμζνθ 

προςπάκεια για να φτάςουν ςε ζνα κοινό ςτόχο (Hesse et al., 2015). Τα άτομα αυτά 

ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ και εργάηονται ωσ μζλθ τουσ με αρμοδιότθτεσ και καταμεριςμό 

ευκυνϊν ϊςτε να επιτευχκεί ο κοινόσ ςτόχοσ. Οι ομάδεσ εργαςίασ μπορεί να είναι 

ομοιογενείσ ι ανομοιογενείσ, ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν, τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ 

τουσ, το φφλο ι τον τφπο τθσ ςυνεργαςίασ. Θ ςυνεργαςία μπορεί να είναι ςφγχρονθ και να 

πραγματοποιείται με φυςικι παρουςία των ατόμων ι χωρίσ, όπωσ αποτελεί το chatting και 

τα instant messages. Ωςτόςο μπορεί να πραγματοποιθκεί και αςφγχρονα χωρίσ τα άτομα να 

παρίςτανται ταυτόχρονα όπωσ είναι χαρακτθριςτικά τα e-mails και τα forums. Θ 

ςυνεργαςία ωσ παράγοντασ μάκθςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε  γνωςτικι βελτίωςθ, κακϊσ 

και ςε ανάπτυξθ  περαιτζρω κοινωνικϊν δεξιοτιτων.  

Β1) Θγεςία και πρωτοβουλία (Leadership & Initiative) 

Μολονότι, θ θγεςία είναι ζνασ πολυδιάςτατο φαινόμενο και ζχει αποδοκεί με πολλοφσ 

οριςμοφσ μζςα από το πζραςμα των χρόνων, τρία βαςικά είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

που αναγνωρίηονται ς' αυτι: Το πρϊτο βαςικό ςυςτατικό αναφζρεται ςτθν επιρροι που 

αςκεί ο θγζτθσ ςτουσ ακόλουκουσ του, και τθσ δίνει υπόςταςθ, το δεφτερο αφορά το 

πλαίςιο ςτο οποίο επιτυγχάνεται, το οποίο δεν είναι άλλο παρά θ ομάδα και το τρίτο 

ζγκειται ςτθν κατεφκυνςθ των ενεργειϊν, οδθγιϊν του θγζτθ ςτουσ ακόλουκουσ του για 

επίτευξθ κοινϊν ςτόχων (Northouse, 2015). Θ πρωτοβουλία από τθν άλλθ, αναφζρεται ωσ 

τθν ικανότθτα του ατόμου να ξεκινιςει ι να ακολουκιςει ενεργά ζνα ςχζδιο δράςθσ.  Θ 

θγεςία ςυνεπάγεται πρωτοβουλία, οπότε υπό το πρίςμα αυτό οι δυο ζννοιεσ είναι 

αλλθλζνδετεσ. 

Β2) Συμμετοχι (Participation) 

 Θ ςυμμετοχι ωσ ζννοια αναφζρεται ςτθν πράξθ του να λαμβάνει μζροσ κάποιοσ ςε μία 

ςυνάκροιςθ, ςε ζνα ςφνολο αντικειμζνων με ςτόχο τθ διαμοίραςθ. Θ ςυμμετοχι των 

ατόμων ςε μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ζχει κυρίωσ ωσ ςτόχο τθ μάκθςθ και τθν 

επίτευξθ προςωπικϊν και ομαδικϊν ςτόχων.   

Β3) Ευελιξία (Flexibility) 

Θ ευελιξία αφορά τθν ικανότθτα να διαμορφϊνεται κάτι με μεγάλθ ευκολία. Αναφορικά με 

τθν ομαδικι εργαςία, αποτελεί ςυςτατικό χαρακτθριςτικό των αποτελεςματικϊν ομάδων 

(Goodman, 1979; Campion, Medsker & Higgs, 1993) διότι αφορά τθν ικανότθτα των μελϊν 
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τθσ ομάδασ για εφαρμογι των κανόνων τθσ, για τθν διαχείριςθ των ςυγκροφςεων και τθν 

αποφυγι του κινδφνου τθσ διάλυςθσ τθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται αποτελεςματικά ο κοινόσ 

ςτόχοσ.  

Β4) Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα (Responsibility & productivity) 

Ωσ υπευκυνότθτα αναφζρεται θ υποχρζωςθ ενόσ ατόμου και θ δζςμευςθ του για τθν 

μετάβαςθ μιασ εργαςίασ που του ζχει ανατεκεί ςε ζνα επιτυχθμζνο αποτζλεςμα. Θ ζννοια 

αυτι ςυνεπάγεται τθν ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ, θ οποία υποδθλϊνει άμεςα τθν 

παραγωγι επιτυχθμζνων αποτελεςμάτων. 

Β5) Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & Constructive 

Feedback) 

Γενικά ο όροσ ανατροφοδότθςθ αναφζρεται ςτθν επιςτροφι μζρουσ τθσ εξόδου μιασ 

διαδικαςίασ ι ςυςτιματοσ ςτθν είςοδο, ειδικά όταν χρθςιμοποιείται για τθ διατιρθςθ τθσ 

απόδοςθσ ι για τον ζλεγχο ενόσ ςυςτιματοσ ι μιασ διαδικαςίασ. Σε μια εκπαιδευτικι 

ομάδα θ ανατροφοδότθςθ αναφζρεται ςτθν εποικοδομθτικι και καλοπροαίρετθ κριτικι 

των μελϊν τθσ με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ. 

Β6) Αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation) 

Θ αυτορρφκμιςθ (self-regulation) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα των ατόμων να κατανοοφν 

και να ελζγχουν τθ μάκθςι τουσ (Zimmerman, 2000), να παρατθροφν τθν πορεία τουσ και 

να αυτοαξιολογοφν τα αποτελζςματα τθσ. 

Γ) Υπολογιςτικι Σκζψθ (Computational Thinking) 

Θ υπολογιςτικι ςκζψθ αφορά τθν επίλυςθ προβλθμάτων, το ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων και 

τθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, χρθςιμοποιϊντασ ζννοιεσ που είναι 

κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν (Wing, 2006) και περιλαμβάνει 

τισ διεργαςίεσ ςκζψθσ που ςχετίηονται με τθ διατφπωςθ προβλθμάτων και λφςεϊν τουσ 

ϊςτε αυτζσ να αναπαριςτϊνται ςε μία μορφι που να κακιςτά δυνατι τθν αποτελεςματικι 

υλοποίθςι τουσ από ζνα μζςο (agent) επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν (Wing, 2011). 

Γ1) Λογικι εξιγθςθ (Logical reasoning) 

Θ λογικι είναι θ ςκζψθ που εξθγεί με ςαφι και ςυνεπι τρόπο ςυμπεράςματα δοκείςασ 

μιασ προχπόκεςθσ. Είναι ζγκυρθ, βαςίηεται ςε παρατθριςιμα φαινόμενα δεν επθρεάηεται 



[60] 
 

από τισ προςωπικζσ προκαταλιψεισ και παρουςιάηεται αντικειμενικά. Κατά τθ λογικι 

εξιγθςθ χρθςιμοποιοφνται είτε απαγωγικοί είτε επαγωγικοί ςυλλογιςμοί. 

Γ2) Αλγόρικμοσ (Algorithm) 

Ο αλγόρικμοσ είναι μια ςειρά πεπεραςμζνων ενεργειϊν, αυςτθρά κακοριςμζνων και 

εκτελζςιμων ςε πεπεραςμζνο χρόνο, που ζχει ωσ ςτόχο τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

(Βακάλθ, Γιαννόπουλοσ κ.α., 1999). Ξεκινϊντασ από μία αρχικι κατάςταςθ, ο αλγόρικμοσ 

αποτελείται από οδθγίεσ οι οποίεσ περιγράφουν με ςαφινεια ζναν υπολογιςμό, ο οποίοσ 

με τθ ςειρά του όταν εκτελείται, προχωρεί μζςω ενόσ πεπεραςμζνου αρικμοφ 

κακοριςμζνων διαδοχικϊν καταςτάςεων ςε μια τελικι κατάςταςθ. 

Γ3) Τμθματοποίθςθ (Decomposition) 

Θ τμθματοποίθςθ αφορά τθ διαίρεςθ, τθ διάςπαςθ ενόσ ςφνκετου ςυνόλου μερϊν ςε 

απλοφςτερα υποκατάςτατα ι βαςικά ςτοιχεία. Κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων 

θ τμθματοποίθςθ αφορά τθ διαδικαςία διάςπαςθσ των προβλθμάτων ςε απλοφςτερα 

τμιματα που μπορεί να είναι περιςςότερο εφκολο να επιλυκοφν (Wing, 2011). 

Γ4) Μοτίβα και τθ Γενίκευςθ (Patterns and Generalization) 

Το μοτίβο γενικά ορίηεται ωσ το μοντζλο ι το πρωτότυπο που χρθςιμοποιείται ωσ αρχζτυπο 

για απομίμθςθ. Ειδικότερα, πρόκειται για ζνα ςφνολο ςτοιχείων με μια κοινι και 

επαναλαμβανόμενθ δομι. Κατά τθν διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων, θ αναγνϊριςθ 

μοτίβων και θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ με τθ μορφι κοινϊν λφςεων ςε κοινά 

προβλιματα, οδθγοφν ςτθ γενίκευςθ των προβλθμάτων δθλαδι ςτθ μεταβίβαςθ τθσ 

διαδικαςίασ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ ςε μια ευρεία ποικιλία προβλθμάτων (Barr et al., 

2011). 

Γ5) Αφαίρεςθ (Abstraction) 

Κατά τθ J. Wing (2006), θ αφαίρεςθ αποτελεί τθν «καρδιά» τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Θ 

αφαίρεςθ αφορά τθν καταγραφι τθσ ςθμαντικισ δομισ ενόσ ςυςτιματοσ ι ενόσ 

προβλιματοσ, χωρίσ να αςχολείται με τισ λεπτομζρειεσ (Berry, 2014). Ρρόκειται για μια 

διαδικαςία αναπαράςταςθσ δεδομζνων όπωσ είναι τα μοντζλα και οι προςομοιϊςεισ (Barr 

et al., 2011). 
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Γ6) Αξιολόγθςθ (Evaluation) 

Ορίηεται ωσ ο προςδιοριςμόσ τθσ ςθμαςίασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ ι θ πράξθ/το 

αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ τθσ αξίασ ι τθσ τιμισ κάποιου αντικειμζνου ι ατόμου. Κατά τθν 

διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων θ αξιολόγθςθ αφορά τθν αναγνϊριςθ, ανάλυςθ και 

εφαρμογι πικανϊν λφςεων με ςτόχο τθν επίτευξθ του πλζον αποδοτικοφ και 

αποτελεςματικοφ ςυνδυαςμοφ των ςταδίων και πθγϊν (Barr et al., 2011). 

3.2.2. Λειτουργικοί Οριςμοί των Ερευνθτικϊν Μεταβλθτϊν 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι λειτουργικοί οριςμοί των βαςικότερων όρων τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, οι οποίοι προςδιορίηουν το νόθμα κάκε ζννοιασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. 

Α) Κίνθτρα (Motivation) 

Ωσ κίνθτρα αναφζρεται ο παράγοντασ εκείνοσ που κα ενιςχφει το ενδιαφζρον, τθ 

περιζργεια και τθ διάκεςθ του μακθτι να απαςχολθκεί ενεργά τόςο ςτισ face-to-face όςο 

και ςτισ on-line και εξ’ αποςτάςεωσ δραςτθριότθτεσ. Αυτά αποτιμϊνται μζςα από 

διαδικαςίεσ και δείκτεσ ςχετικά με τισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ARCS, δθλαδι τθν Ρροςοχι 

(Attention), τθ Συςχζτιςθ (Relevance), τθν Εμπιςτοςφνθ (Confidence) και τθν Λκανοποίθςθ 

(Satisfaction). Τα ερευνθτικά εργαλεία που αξιοποιικθκαν για τθν μζτρθςθ τουσ είναι δυο 

αυτοςχζδια ερωτθματολόγια, τα οποία δομικθκαν βάςει των αξιόπιςτων και 

δοκιμαςμζνων εργαλείων IMMS (Instructional Materials Motivation Survey) και CIS (Course 

Interest Survey) του Keller, διερευνϊντασ αντίςτοιχα το εκπαιδευτικό υλικό του on-line 

μακιματοσ αλλά και το ενδιαφζρον για τισ face-to-face δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ ςτο 

εργαςτιριο πλθροφορικισ. 

Α1) Ρροςοχι (Attention) 

Θ Ρροςοχι αποτελεί τθν πρϊτθ από τισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ARCS και αφορά τθν 

διατιρθςθ τθσ περιζργειασ και του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. Αποτιμάται μζςα από 

δείκτεσ που προςδιορίηουν οι ςτρατθγικζσ: 

 Α1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal),  

 A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal), 

 A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
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Α2) Συςχζτιςθ (Relevance) 

Θ Συςχζτιςθ αποτελεί τθ δεφτερθ βαςικι ςυνιςτϊςα του μοντζλου ARCS και αφορά τθ 

ςυςχζτιςθ του μακιματοσ με κζματα ςθμαντικά για τουσ μακθτζσ όπωσ για παράδειγμα θ 

προθγοφμενθ γνϊςθ και οι ςτόχοι τουσ. Αποτιμάται μζςα από δείκτεσ που προςδιορίηουν 

οι ςτρατθγικζσ: 

 R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation),  

 R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching), 

 R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 

Α3) Εμπιςτοςφνθ (Confidence) 

Θ Εμπιςτοςφνθ αποτελεί τθν τρίτθ βαςικι ςυνιςτϊςα του μοντζλου ARCS και περιγράφεται 

ωσ θ καλλιζργεια κετικϊν προςδοκιϊν του μακθτι για τθν επιτυχία. Αποτιμάται μζςα από 

δείκτεσ που προςδιορίηουν οι ςτρατθγικζσ: 

 C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements), 

 C2 – Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ  (Success Opportunities), 

 C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

Α4) Λκανοποίθςθ (Satisfaction) 

Θ Λκανοποίθςθ εν’ τζλει αποτελεί τθν τζταρτθ βαςικι ςυνιςτϊςα του μοντζλου ARCS. 

Αφορά κυρίωσ τα κετικά ςυναιςκιματα των μακθτϊν και αποτιμάται μζςα από δείκτεσ που 

προςδιορίηουν οι ςτρατθγικζσ: 

 S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) ι Φυςικζσ ςυνζπειεσ 

(Natural Consequences), 

 S2 – Εξωτερικζσ Αμοιβζσ (Extrinsic Rewards) ι Κετικζσ Συνζπειεσ 

(Positive Consequences), 

 S3 – Λςότθτα (Equity) 

Β) Συνεργαςία (Collaboration) 

Ωσ ςυνεργαςία αναφζρεται ο παράγοντασ εκείνοσ που κα ενιςχφςει τθ διάκεςθ του μακθτι 

να αναλάβει ρόλουσ με ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ ομαδικϊν face-to-

face και on-line δραςτθριοτιτων. Ομοίωσ, αποτιμάται από διαδικαςίεσ και δείκτεσ που 
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αφοροφν τα εξισ: Θγεςία και πρωτοβουλία (Leadership & Initiative), Συμμετοχι 

(Participation), Ευελιξία (Flexibility), Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα (Responsibility & 

productivity), Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & 

Constructive Feedback), Αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation). Το ερευνθτικό εργαλείο που 

αξιοποιικθκε για τθ μζτρθςθ τθσ είναι ζνα αυτοςχζδιο ερωτθματολόγιο, 20 ερωτιςεων, το 

οποίο βαςίςτθκε ςε ρουμπρίκεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ ςυνεργαςίασ ωσ 

δεξιότθτα του 21ου αιϊνα (West Fargo/Fargo/Moorhead Metro Area Collaboration Rubric, 

EL21 4Cs Rubrics, 2013). 

Β1) Θγεςία και πρωτοβουλία (Leadership & Initiative) 

Θ θγεςία ςαφϊσ ςυνεπάγεται τθν ζννοια τθσ πρωτοβουλία και παράλλθλα αναφζρονται ωσ 

εκείνα τα ςτοιχεία που εκφράηουν τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν να κατευκφνουν τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ, ορίηοντασ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ και αναλαμβάνοντασ 

ευκφνεσ κάποιεσ φορζσ εκτόσ ρόλου, για τθν ολοκλιρωςθ των κακθκόντων που τουσ 

ανατίκενται. 

Β2) Συμμετοχι (Participation) 

Ωσ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα αυτι, αναφζρεται θ ενεργι παρουςία (φυςικι/εικονικι) ςτισ 

ςυηθτιςεισ τθσ ομάδασ και θ ανταλλαγι ιδεϊν μζςα από το διάλογο ι τθ χριςθ των 

τεχνολογικϊν εργαλείων ςυηιτθςθσ (forum) του on-line περιβάλλοντοσ αντίςτοιχα. 

Β3) Ευελιξία (Flexibility) 

Θ ευελιξία αφορά τθν ικανότθτα των μελϊν τθσ ομάδασ για εφαρμογι των κανόνων τθσ, για 

τθν διαχείριςθ των ςυγκροφςεων και τθν αποφυγι του κινδφνου τθσ διάλυςθσ τθσ, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται αποτελεςματικά ο κοινόσ ςτόχοσ.  

Β4) Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα (Responsibility & productivity) 

Ωσ υπευκυνότθτα αναφζρεται θ ςυνζπεια ςτουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ, ςτουσ ρόλουσ και 

ςτισ ατομικζσ αρμοδιότθτεσ του κάκε ρόλου, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων μζςα ςτα χρονικά πλαίςια που τίκενται.  

 

 



[64] 
 

Β5) Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & Constructive 

Feedback) 

Θ ανταπόκριςθ και θ εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ ορίηονται ωσ θ ςυμμετοχι αλλά και 

θ κετικι αποδοχι τθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ εργαςίασ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ. 

Β6) Αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation) 

Τζλοσ, ωσ αυτορρφκμιςθ ορίηεται θ ικανότθτα των ατόμων να κατανοοφν και να ελζγχουν 

τθ προςωπικι πορεία τθσ μάκθςθσ του ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςυνφπαρξθ τουσ με άλλα άτομα 

μζλθ ςε μια ομάδα με κοινοφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. 

Γ) Υπολογιςτικι Σκζψθ (Computational Thinking) 

Ωσ υπολογιςτικι ςκζψθ αναφζρεται ο παράγοντασ εκείνοσ που κα ενιςχφςει τισ 

διαδικαςίεσ ςκζψθσ του μακθτι κατά τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν ολοκλιρωςθ 

των δραςτθριοτιτων τουσ. Αποτιμικθκε από διαδικαςίεσ και δείκτεσ που αφοροφν: τθν 

Λογικι εξιγθςθ (Logical reasoning), τον Αλγόρικμοσ (Algorithm) τθν Τμθματοποίθςθ 

(Decomposition), τα Μοτίβα και τθ Γενίκευςθ (Patterns and Generalization), τθν Αφαίρεςθ 

(Abstraction), και τθν Αξιολόγθςθ (Evaluation) όπωσ αυτοί υπαγορεφονται από τα 

αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν (Computing at School, Barefoot Computing, 2014). Τα 

ερευνθτικά εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ιταν τα εξισ δφο: 1) Ζνα ερωτθματολόγιο, το 

οποίο περιλάμβανε 15 ερωτιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν 

επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, απαντικθκε από τουσ μακθτζσ δφο φορζσ, μία πριν και μία 

μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και 2) μια ρουμπρίκα διαβακμιςμζνων κριτθρίων 

θ οποία απαντικθκε από τθν εκπαιδεφτρια κατά τθν ολοκλιρωςθ και αξιολογοφςε τo 

τελευταίο παραδοτζο των μακθτϊν. 

Γ1) Λογικι εξιγθςθ (Logical reasoning) 

Θ Λογικι εξιγθςθ ςτθ παροφςα ζρευνα αποτελεί δείκτθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και ορίηεται 

ωσ οι διεργαςίεσ τθσ ςκζψθσ που κα εφαρμοςτοφν ςε ζνα πρόβλθμα προσ επίλυςθ, με 

ςκοπό τθν παραγωγι αντικειμενικϊν, ζγκυρων και βάςιμων ςυμπεραςμάτων. 

 

 

 



[65] 
 

Γ2) Αλγόρικμοσ (Algorithm) 

Ο αλγόρικμοσ ωσ βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςτθ μελζτθ αυτι, 

αναφζρεται ωσ θ ικανότθτα τθσ ςαφοφσ και βιμα-με-βιμα καταγραφισ τθσ διαδικαςίασ 

που απαιτείται για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. 

Γ3) Τμθματοποίθςθ (Decomposition) 

Θ τμθματοποίθςθ αποτελεί εξίςου ςθμαντικόσ δείκτθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Αυτι, 

ορίηεται ςτθν παροφςα ζρευνα, ωσ ο κακοριςμόσ των απαραίτθτων ςτοιχείων που 

απαιτοφνται για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αλλά και θ ανάλυςθ του προβλιματοσ ςε 

απλοφςτερα υποπροβλιματα με ςτόχο τθν ευκολότερθ επίλυςθ του. 

Γ4) Μοτίβα και Γενίκευςθ (Patterns and Generalization) 

Θ εφρεςθ Μοτίβων αφορά τθν αναγνϊριςθ κοινϊν ςτοιχείων που εμφανίηονται μζςα ςε 

ζνα πρόβλθμα ι μεταξφ παρόμοιων προβλθμάτων που τίκενται προσ επίλυςθ με ςκοπό τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν οδιγθςθ προσ τθ γενίκευςθ των προβλθμάτων.  

Γ5) Αφαίρεςθ (Abstraction) 

Θ αφαίρεςθ αποτελεί ίςωσ τον ςθμαντικότερο δείκτθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ αφοφ απαιτεί 

πολυπλοκότερεσ διεργαςίεσ ςκζψθσ. Ωσ Αφαίρεςθ, αναφζρεται ςτθ παροφςα μελζτθ, θ 

απόςυρςθ των λεπτομερειϊν για τθν απλοποίθςθ του προβλιματοσ θ οποία οδθγεί ςτθ 

μοντελοποίθςθ των δεδομζνων και ςτθ δθμιουργία προςομοιϊςεων. 

Γ6) Αξιολόγθςθ (Evaluation) 

Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ ωσ δείκτθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, ορίηεται θ τεχνικι που εφαρμόηεται 

για τθν επαλικευςθ τθσ ορκότθτασ τθσ λφςθσ και τθσ αναγνϊριςθσ αλλά και θ εφρεςθ 

αποδοτικότερων λφςεων ςε ζνα δοκζν πρόβλθμα προσ επίλυςθ. 

3.3. Ερευνθτικά Ερωτιματα 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ΜΔΕ ιταν ο ςχεδιαςμόσ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ που κα 

περιλαμβάνει ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ, ικανοφ να 

αναπτφςςει κίνθτρα ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ϊςτε να γνωρίςουν τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και να απαςχολθκοφν ςτα πεδία STE(A)M και κατ’ 

επζκταςθ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, επιχειρικθκε: Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου βαςιςμζνου 

ςε ζνα περιςτροφικό μοντζλο μικτισ μάκθςθσ (blended learning rotation model), αυτό τθσ 

ανεςτραμμζνθσ (flipped) διδαςκαλίασ, αξιοποιϊντασ το μοντζλο ανάπτυξθσ κινιτρων ARCS 

και τισ τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & Think-Pair-Share. 

Θ υλοποίθςθ του και θ αξιολόγθςθ ςχετικά με το αν αυτό παρζχει δυνατότθτεσ για τθν 

ανάπτυξθ των κινιτρων για το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ 

STE(A)M, τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω θ παροφςα ζρευνα κα επικεντρωκεί ςτα παρακάτω 

ερευνθτικά ερωτιματα: 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 1 – RQ1: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν κίνθτρα γι 

αυτόν; 

Το ερευνθτικό ερϊτθμα 1 αναλφκθκε ςτα εξισ επιμζρουσ ερωτιματα: 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1 – RQ1.1: Ο ςχεδιαςμόσ face-to-face ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα 

(motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν;  

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 2 – RQ1.2: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε μία από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ξεχωριςτά –Ρροςοχι (Attention),  

Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), Λκανοποίθςθ (Satisfaction)– 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 3 – RQ1.3: Ο ςχεδιαςμόσ on-line δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει 

του μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 4 – RQ1.4: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε μία από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ξεχωριςτά –Ρροςοχι (Attention),  



[67] 
 

Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), Λκανοποίθςθ (Satisfaction)– 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 2 – RQ2: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν τθ ςυνεργαςία 

(collaboration); 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1– RQ2.1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ ξεχωριςτά –Θγεςία Και 

Ρρωτοβουλία (Leadership & Initiative), Συμμετοχι (Participation), Ευελιξία 

(Flexibility), Υπευκυνότθτα και Ραραγωγικότθτα (Responsibility & Productivity), 

Ανταπόκριςθ Και Εποικοδομθτικι Ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & 

Feedback), Αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation)– των μακθτϊν όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 3 – RQ3: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ενιςχφςουν τθν 

υπολογιςτικι ςκζψθ (computational thinking) τουσ; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1– RQ3.1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ξεχωριςτά –Λογικι 

εξιγθςθ (Logical reasoning), Αλγόρικμοσ (Algorithm), Τμθματοποίθςθ 

(Decomposition), Μοτίβα και Γενίκευςθ (Patterns and Generalization), Αφαίρεςθ 

(Abstraction), και Αξιολόγθςθ (Evaluation)– των μακθτϊν όπωσ αυτζσ προκφπτουν 

από τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M;  

Ενδιαφζρον παρουςιάηει ο επόμενοσ πίνακασ (Ρίνακασ 6), ο οποίοσ απεικονίηει τθ 

ςυςχζτιςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, με τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ ζρευνασ, αλλά και 

τουσ οριςμοφσ των ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν όπωσ ορίςτθκαν προθγουμζνωσ. Ππωσ μπορεί 

κανείσ να διαπιςτϊςει, διακρίνονται ευκρινϊσ οι τρεισ βαςικοί ερευνθτικοί πυλϊνεσ που 
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μελετικθκαν ςτθν παροφςα διπλωματικι, όπωσ αυτοί ορίςτθκαν βιβλιογραφικά αλλά και 

όπωσ εξετάςτθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ. 

Ρίνακασ 6: Απεικόνιςθ πυλϊνων, ςτόχων, οριςμϊν και ερωτθμάτων τθσ ζρευνασ 

Ερευνθτικοί 
Ρυλϊνεσ 

Ερευνθτικοί Στόχοι Εννοιολογικοί Οριςμοί Λειτουργικοί Οριςμοί Ερευνθτικά Ερωτιματα 

Συναιςκθματικόσ Μοντζλο Κινιτρων 
ARCS 
 

Κίνθτρα 
 Ρροςοχι 
 Συςχζτιςθ 
 Εμπιςτοςφνθ 
 Λκανοποίθςθ 

Κίνθτρα 
 Ρροςοχι 

 Απαιτιςεισ Μάκθςθσ  
 Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ   
 Ρροςωπικι 

Υπευκυνότθτα 
 Συςχζτιςθ 

 Ρροςανατολιςμόσ 
Στόχων 

 Συνταίριαςμα Κινιτρων 
 Οικειότθτα 

 Εμπιςτοςφνθ 
 Απαιτιςεισ Μάκθςθσ 
 Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ 
 Ρροςωπικι 

Υπευκυνότθτα 
 Λκανοποίθςθ 

 Εςωτερικι Ενίςχυςθ 
 Εξωτερικζσ Αμοιβζσ  
 Λςότθτα 

 
 
 
 
 
Face-to-
face 
 
 
 
 
 
On-line 
 
 
 

Κοινωνικόσ Στρατθγικζσ 
Συνεργατικισ 
Μάκθςθσ 

Συνεργαςία 
 Θγεςία και 

πρωτοβουλία 
 Συμμετοχι  
 Ευελιξία 
 Υπευκυνότθτα και 

παραγωγικότθτα  
 Ανταπόκριςθ και 

εποικοδομθτικι 
ανατροφοδότθςθ 

 Αυτορρφκμιςθ 

Συνεργαςία 
 Θγεςία και πρωτοβουλία 
 Συμμετοχι  
 Ευελιξία 
 Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα  
 Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι 

ανατροφοδότθςθ 
 Αυτορρφκμιςθ 

 
 
 
 
 
 

Γνωςτικόσ Επίλυςθ 
Ρροβλιματοσ - 
Ρρογραμματιςμόσ 
 

 

Υπολογιςτικι Σκζψθ 
 Λογικι Εξιγθςθ 
 Αλγόρικμοσ 
 Τμθματοποίθςθ 
 Μοτίβα και Γενίκευςθ 
 Αφαίρεςθ 
 Αξιολόγθςθ 

Υπολογιςτικι Σκζψθ 
 Λογικι Εξιγθςθ 
 Αλγόρικμοσ 
 Τμθματοποίθςθ 
 Μοτίβα και Γενίκευςθ 
 Αφαίρεςθ 
 Αξιολόγθςθ 

 
 
 
 
 
 

 

Εφόςον ζχουν τεκμθριωκεί οι οριςμοί των βαςικϊν μεταβλθτϊν τθσ μελζτθσ, είναι επόμενο 

να παρουςιαςτεί ο ςχεδιαςμόσ του ερευνθτικοφ πλαιςίου όπωσ ακριβϊσ ακολουκεί ςτθν 

επόμενθ ενότθτα. 

3.4. Σχεδιαςμόσ τθσ Ζρευνασ 

Στθ παροφςα εργαςία θ ερευνθτικι προςζγγιςθ που χρθςιμοποιικθκε ιταν αυτι του 

πειράματοσ και κατά το ςχεδιαςμό τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ αποφαςίςτθκε ότι κα 

ςυμμετζχει μια μόνο ομάδα υποκειμζνων. 

EE2 

EE3 

EE1 

EE1.1 EE1.2 

EE1.4 EE1.3 

EE3.1 

EE2.1 

Α 

R 

C 

S 
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3.4.1. Σχεδιαςμόσ και φιλοςοφία του προτεινόμενου εννοιολογικοφ πλαιςίου 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ ςχεδιάςτθκε το εννοιολογικό πλαίςιο “apT2prog@STEAM”, το 

οποίο περιλαμβάνει ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μικροί προγραμματιςτζσ 

ταξιδεφουν με τον Οδυςςζα» και βαςίηεται ςε ζνα μικτό περιβάλλον μάκθςθσ (εργαςτιριο 

πλθροφορικισ, θλεκτρονικι τάξθ), ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, με γνωςτικό αντικείμενο τον 

προγραμματιςμό ςτα πεδία τθσ εκπαίδευςθσ STE(A)M. Επίκεντρο τθσ ζρευνασ είναι αφενόσ 

θ ανάπτυξθ των κινιτρων δθλαδι ςυναιςκθματικϊν δεικτϊν μάκθςθσ (affective factors), 

αφετζρου θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τθσ ςυνεργαςίασ (social factors) και θ ενίςχυςθ των 

δεξιοτιτων υπολογιςτικισ ςκζψθσ μζςα από τθν επίλυςθ προβλθμάτων (cognitive factors). 

Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ βαςίςτθκε ςτο μοντζλο εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ 10 βθμάτων του ARCS (Ανάλυςθ – Σχεδιαςμόσ – Ανάπτυξθ – Αξιολόγθςθ), 

ςφμφωνα με το οποίο καταγράφθκαν το προφίλ και οι απαιτιςεισ των χρθςτϊν, 

επιλζχτθκαν οι κατάλλθλεσ τεχνικζσ που ορίηουν οι τζςςερισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου 

(Ρροςοχι, Συςχζτιςθ, Εμπιςτοςφνθ, Λκανοποίθςθ) και ενςωματϊκθκαν εξίςου ςτο on-line 

και ςτο face-to-face εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Το μοντζλο κινιτρων ARCS είναι ζνα γενικευμζνο μοντζλο χωρίσ να διακζτει με ακρίβεια 

κάποια ςυγκεκριμζνα βιματα και ωσ εκ τοφτου ο ςχεδιαςμόσ των ενοτιτων του 

προγράμματοσ πραγματοποιικθκε με βάςθ τθν καταγραφι ενόσ ςεναρίου μελζτθσ 

περίπτωςθσ (case-study) ωσ εξισ: «Ο Οδυςςζασ με αφετθρία τθν Τροία, ξεκινάει ζνα 

φανταςτικό ταξίδι μαηί με τουσ μικροφσ προγραμματιςτζσ ςε μια Οδφςςεια του 

προγραμματιςμοφ, επιλφοντασ προβλιματα και κατανοϊντασ ζννοιεσ STE(A)M με 

προοριςμό τθν Ικάκθ». Με γνϊμονα το ςενάριο αυτό, για τθν διδαςκαλία του 

προγραμματιςμοφ μζςω του προγραμματιςτικοφ εργαλείου SCRATCH και τθν κατανόθςθ 

βαςικϊν προγραμματιςτικϊν δομϊν από μακθτζσ μικρισ θλικίασ, κρίκθκε απαραίτθτοσ ο 

ςχεδιαςμόσ εννζα διαφορετικϊν ενοτιτων - ςτακμϊν, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ και θ 

τελευταία αποτελοφν φάςεισ προετοιμαςίασ και τερματιςμοφ και ςτισ οποίεσ οι ςυνιςτϊςεσ 

Ρροςοχι και Λκανοποίθςθ αντίςτοιχα του μοντζλου ARCS φαίνεται να ζχουν μεγαλφτερθ 

εφαρμογι. Επιπρόςκετα, ζγινε προςπάκεια ςυςχζτιςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου με το 

όνομα τθσ κάκε ενότθτασ – ςτακμοφ ϊςτε το ςενάριο να είναι όςο το δυνατόν πιο 

ρεαλιςτικό. 

Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ κάκε διδακτικισ ενότθτασ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 8. Θ 

ανεςτραμμζνθ τάξθ ζχει ωσ ςτόχο (1) τθ προετοιμαςία αρχικά του μακθτι από το ςπίτι 

ςτθν θλεκτρονικι τάξθ (on-line). Αφοφ ενθμερωκεί για τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, μελετάει 
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υποςτθρικτικό υλικό και ςτθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνει δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ. Ζπειτα, 

(2) θ εκπαιδευτικι διαδικαςία εξελίςςεται ςτο ςχολικό εργαςτιριο (face-to-face). Εκεί, 

αφοφ δθμιουργθκοφν οι ομάδεσ εργαςίεσ και ανατεκοφν οι ρόλοι, εκπονοφνται εξίςου 

ςυνεργατικζσ προγραμματιςτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ αξιολογοφνται χριςθ των 

πλακετϊν Makey-Makey, Picoboard από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Εν τζλει, (3) ανατίκεται 

μια προγραμματιςτικι ςυνεργατικι δραςτθριότθτα για τθν θλεκτρονικι τάξθ, ςτθν οποία οι 

μακθτζσ εναλλάςςονται ρόλουσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ γίνεται είτε ςε επίπεδο 

αυτοαξιολόγθςθσ ςε δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (Μακθτισ – Μακθτισ), είτε ςε επίπεδο 

ετεροαξιολόγθςθσ από τουσ ομότιμουσ ςε διδαχκείςεσ ζννοιεσ (Μακθτισ – Ομάδα) και από 

τον εκπαιδευτι ταυτόχρονα ςε γνωςτικι και ςε δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

(Εκπαιδευτισ – Μακθτισ). Ειδικότερα, ο εκπαιδευτισ ζχει πάντα ρόλο 

κακοδθγθτι/διευκολυντι παρζχοντασ υποςτιριξθ και κετικι ανατροφοδότθςθ. 

 

Σχιμα 8: Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ apT
2
prog@STEAM, "Μικροί προγραμματιςτζσ ταξιδεφουν με τον Οδυςςζα" 

Αναλυτικότερα ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν κάκε διδακτικι ενότθτα του 

προγράμματοσ περιλαμβάνει τα επιμζρουσ ςτάδια ωσ εξισ: 

 

 



[71] 
 

1. Στοχοκεςία 

Σε κάκε ενότθτα του προγράμματοσ τίκενται διδακτικοί ςτόχοι ςχετικά με ζννοιεσ 

προγραμματιςμοφ μζςα από το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH, ζννοιεσ STE(A)M 

όπωσ αυτζσ προκφπτουν και διδάςκονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του 

Δθμοτικοφ ςχολείου για τισ τάξεισ Δ’, Ε’ και ΣΤ’ (μακθματικά, φυςικά και μελζτθ 

περιβάλλοντοσ, ΤΡΕ, μουςικι και εικαςτικά), αλλά και τεχνικζσ επίλυςθσ προβλιματοσ.  

 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπα οκονϊν ςυςτιματοσ - Ραραδείγματα Στοχοκεςίασ 

Ειδικότερα ςτθν πρϊτθ ενότθτα αναλφονται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι ολόκλθρου του 

προγράμματοσ κακϊσ και οι κανόνεσ που απαιτοφνται για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του, ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Επιτυχισ ολοκλιρωςθ διδακτικισ ενότθτασ 

Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ κάκε διδακτικισ ενότθτασ απαιτείται θ ολοκλιρωςθ όλων 

των δραςτθριοτιτων τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ. Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ 

ενότθτασ ςυνεπάγεται βραβείο (badge). 
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Εικόνα 6: Βραβείο ολοκλιρωςθσ διδακτικισ ενότθτασ 

 Συνολικόσ Βακμόσ άνω του 80% ςτο μάκθμα. 

Ο βακμόσ του μακιματοσ ςυμπλθρϊνεται ςτο βακμολόγιο τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ 

αυτόματα με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ δραςτθριοτιτων αυτοαξιολόγθςθσ από τουσ 

μακθτζσ, αλλά και με τθν ετεροαξιολόγθςθ τουσ από τθν εκπαιδεφτρια, κατά τθ 

ςυμπλιρωςθ των φφλλων εργαςίασ  τθσ ομαδοςυνεργατικισ εργαςία τουσ. 

 

Εικόνα 7: Ζπακλα Βακμολογίασ & Βεβαίωςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ προγράμματοσ 

Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ παρζχει βεβαίωςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ 

ενϊ ο ςυνολικόσ βακμόσ άνω του 80% ςε όλεσ τισ ενότθτεσ παρζχει ζπαινο όπωσ φαίνεται 

ςτθν προθγοφμενθ εικόνα (Εικόνα 7).  
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2. Υποςτθρικτικό υλικό 

Το υποςτθρικτικό υλικό ζχει ωσ ςτόχο να τεκμθριϊςει το κεωρθτικό πλαίςιο του 

μακιματοσ.  

 

Εικόνα 8: Στιγμιότυπα οκονϊν ςυςτιματοσ - Ραραδείγματα υποςτθρικτικοφ υλικοφ 

Αφορά κυρίωσ διαδραςτικό πολυμεςικό υλικό (βίντεο, βιντεοπαρουςιάςεισ, animations, 

comics, παιχνίδια κλπ.) με παραδείγματα για τισ ζννοιεσ που πρόκειται να διδαχκοφν.  

 

3. Δραςτθριότθτεσ 

Οι δραςτθριότθτεσ διακρίνονται ςε αυτζσ που πραγματοποιοφνται ςτο face-to-face 

εκπαιδευτικό περιβάλλον δθλαδι ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου και ςε 

εκείνεσ που πραγματοποιοφνται εξ’ αποςτάςεωσ ςτο οn-line εκπαιδευτικό περιβάλλον τθσ 

θλεκτρονικισ τάξθσ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ, οι μακθτζσ καλοφνται να εκπονιςουν 

ομαδοςυνεργατικά μια εργαςία αξιοποιϊντασ τισ ςυνεργατικζσ τεχνικζσ Brainstorming και 

Think-Pair-Share. Ειδικότερα ςτισ ενότθτεσ όπου αξιοποιείται θ ςυνεργατικι τεχνικι Think-

Pair-Share (Ενότθτα 2 – Ενότθτα 8), αυτι ςυνδυάηεται με τθν διδακτικι προςζγγιςθ του 

προγραμματιςμοφ ςε ηευγάρια (Pair Programming).  

Οι μακθτζσ δζχονται ζνα πρόβλθμα προσ επίλυςθ κι αφοφ το επεξεργαςτοφν ο κάκε ζνασ 

για λίγο χρόνο μεμονωμζνα, χωρίηονται μζςα από παιχνίδι ςε ομάδεσ. Αναλαμβάνουν 

ρόλουσ, ςυηθτοφν και ςυμπλθρϊνουν τα φφλλα εργαςίασ τουσ (Ραράρτθμα Β). Οι ρόλοι 

αυτοί διαφζρουν ςε κάκε τεχνικι ωσ εξισ: Στθ τεχνικι Brainstorming οι ρόλοι είναι: 

Συντονιςτισ, Γραμματζασ, Γραμματζασ e-class, Καινοτόμοσ ενϊ ςτθν τεχνικι Think-Pair-
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Share οι ρόλοι είναι: Αναλυτισ, Ρρογραμματιςτισ. Επίςθσ, μοιράηονται τα παραδοτζα τουσ 

ςτθ τάξθ. 

 

Εικόνα 9: Στιγμιότυπα οκονϊν ςυςτιματοσ - Ραραδείγματα δραςτθριοτιτων 

Στθ ςυνζχεια εκτελοφν μια οn-line ςυνεργατικι προγραμματιςτικι δραςτθριότθτα, αφοφ 

αλλάξουν ρόλουσ. Εφαρμόηοντασ τθν τεχνικι TPS μζςα ςτθν θλεκτρονικι τάξθ, οι μακθτζσ 

ςυηθτοφν και εν τζλει μοιράηονται τθν εργαςία τουσ όπωσ φαίνεται ςτθν προθγοφμενθ 

εικόνα (Εικόνα 9).  

 

4. Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ λαμβάνει χϊρα με τθ μορφι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και τθσ ετεροαξιολόγθςθσ 

και ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων. Στο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, ςτο 

on-line περιβάλλον τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ, οι μακθτζσ ελζγχουν τθν νζα γνϊςθ μζςα από 

δραςτθριότθτεσ (π.χ. κουίη, γλωςςάρια, παιχνίδια κλπ.), αλλά βελτιϊνουν τα ομαδικά 

παραδοτζα τουσ μζςα από το διαμοιραςμό των εργαςιϊν τουσ. Στισ face-to-face 

προγραμματιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν με τον υπολογιςτι 

χρθςιμοποιϊντασ τισ πλακζτεσ makey-makey και Picoboard, δοκιμάηουν και αξιολογοφν τα 

ζργα τουσ, αναςτοχάηονται και εξάγουν ςυμπεράςματα, μετατρζποντασ το εργαςτιριο 

πλθροφορικισ ςε μια τάξθ STE(A)M. 
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Εικόνα 10: Στιγμιότυπα οκονϊν ςυςτιματοσ - Ραραδείγματα Αυτοαξιολόγθςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ετεροαξιολόγθςθσ, είτε οι ίδιοι οι μακθτζσ αξιολογοφν βάςει κριτθρίων τα 

ομαδικά παραδοτζα των ςυμμακθτϊν τουσ, είτε θ εκπαιδεφτρια αξιολογεί τθ ςυμπλιρωςθ 

των φφλλων εργαςίασ επίςθσ βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων, κακϊσ και το τελικό 

παραδοτζο τουσ. 

 

Εικόνα 11: Στιγμιότυπα οκονϊν ςυςτιματοσ - Ραραδείγματα Ετεροαξιολόγθςθσ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι διδακτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ όπωσ αυτζσ ζχουν 

ςχεδιαςτεί με τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ. Σε κάκε διδακτικι ενότθτα οι 

δραςτθριότθτεσ απεικονίηονται ςχθματικά τόςο ςτο face-to-face όςο ςτο on-line 

περιβάλλον με βάςθ τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό που προτάκθκε. Επίςθσ, αποτυπϊνονται 

α) τα πεδία STEAM, από τα οποία αντλείται το γνωςτικό πεδίο, β) τα ςτοιχεία 

προγραμματιςμοφ όπωσ αυτά απορρζουν βάςει του εργαλείου SCRATCH  π.χ. 

προγραμματιςτικζσ δομζσ και γ) οι δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Επιπλζον, είναι εμφανισ 
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θ αλλθλεπίδραςθ των ρόλων ςε κάκε δραςτθριότθτα κακϊσ και θ ςυνεργατικι τεχνικι που 

χρθςιμοποιικθκε. Ενδεικτικά, θ αναλυτικι περιγραφι των δραςτθριοτιτων των δφο 

πρϊτων διδακτικϊν ενοτιτων παρατίκεται ςτο παράρτθμα Γ2.  

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 1θ  – ΤΟΛΑ 

Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία των μακθτϊν με ζμφαςθ ςτθν ςυνιςτϊςα 

ΡΟΣΟΧΘ, επομζνωσ αρχικά περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ εξοικείωςθσ με τθν πλατφόρμα 

τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ και ςκιαγράφθςθσ των αναγκϊν και του προφίλ τουσ (Σχιμα 9). 

 

Σχιμα 9: οι 1θσ ενότθτασ (ΤΟΛΑ) 

Αυτζσ είναι για παράδειγμα θ εξοικείωςθ με τουσ χϊρουσ ςυηιτθςθσ (forum), θ δθμιουργία  

avatar ςε web-based εργαλείο ωσ εικόνα προφίλ και θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του 

προφίλ τουσ. Επιπλζον, ςτοχεφει ςτθν διερεφνθςθ τθσ ςτάςθσ τουσ και των πεποικιςεων 

τουσ απζναντι ςτθν ζννοια του προγραμματιςμοφ και ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων. Για 

το λόγο αυτό, οι δραςτθριότθτεσ που καλοφνται να εκπονιςουν κατά τθν face-to-face 

διδαςκαλία είναι πρϊτα θ επίλυςθ ενόσ μακθματικοφ προβλιματοσ και ζπειτα θ 

δθμιουργία ομάδασ με ςκοπό τθν διερεφνθςθ ερωτθμάτων για το τι είναι ο 

προγραμματιςμόσ και ποια είναι τα οφζλθ του. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ 2θ  – Κίκονεσ και Λωτοφάγοι 

Στόχοσ τθσ δεφτερθσ ενότθτασ (Σχιμα 10) είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν ζννοια 

του μοτίβου αλλά και με τθν ζννοια του αλγόρικμου. Κατά ςυνζπεια, αντίςτοιχα, αντλείται 

απ’ το πεδίο των Μακθματικϊν θ ζννοια του αρικμθτικοφ μοτίβου, ενϊ παράλλθλα οι 

μακθτζσ γνωρίηουν τθν ζννοια του αλγόρικμου μζςα από παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ.  

 

Σχιμα 10: οι 2θσ ενότθτασ (Κίκονεσ και Λωτοφάγοι) 

Συγκεκριμζνα, οι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ που καλοφνται να εκπονιςουν κατά τθ διάρκεια 

τθσ face-to-face διδαςκαλίασ είναι θ ςυμπλιρωςθ μιασ ακολουκίασ αρικμϊν με ςτόχο τθν 

εφρεςθ του αρικμθτικοφ μοτίβου, αλλά και θ καταςκευι ενόσ χάρτινου αεροπλάνου με 

ςτόχο τθν αποτφπωςθ των βθμάτων και τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του αλγορίκμου ωσ 

κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ. Κατά τθν on-line διδαςκαλία, μζςα από το παιχνίδι τθσ 

ϊρασ του κϊδικα (hour of code) “Angry Birds”, καλοφνται να καταγράψουν τον αλγόρικμο 

για τθν λφςθ του παιχνιδιοφ με τθν είςοδο τουσ ςτον οπτικό προγραμματιςμό (visual 

programming) με «δομικοφσ λίκουσ» (blocks). 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 3θ  – Κφκλωπεσ 

Σε αυτι τθν ενότθτα οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με το προγραμματιςτικό εργαλείο 

SCRATCH. Μζςα από τα πεδία τθσ τεχνολογίασ και τθσ ηωγραφικισ, γνωρίηουν το υλικό του 

υπολογιςτι και δθμιουργοφν το πρϊτο τουσ ζργο χτίηοντασ ςενάρια με τισ παλζτεσ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ και ΠΨΕΛΣ, χρθςιμοποιϊντασ ταυτόχρονα τθν προγραμματιςτικι δομι τθσ 
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ακολουκίασ. Ραράλλθλα ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ τμθματοποίθςθσ. Το επόμενο ςχιμα 

(Σχιμα 11), απεικονίηει τθ ροι των δραςτθριοτιτων τθσ. 

 

Σχιμα 11: οι 3θσ ενότθτασ (Κφκλωπεσ) 

Ενδεικτικά, κατά τθ διάρκεια τθσ face-to-face διδαςκαλίασ καλοφνται να δθμιουργιςουν 

ομαδικά ζνα ζργο που αφορά τα περιεχόμενα τθσ μονάδασ ςυςτιματοσ του υπολογιςτι, 

ενϊ κατά τθ διάρκεια τθσ on-line διδαςκαλίασ, να δθμιουργιςουν ζνα ζργο που να αφορά 

τα εξωτερικά μζρθ του υπολογιςτι με ζμφαςθ ςτισ περιφερειακζσ ςυςκευζσ του. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 4θ  –  Αίολοσ, Λαιςτρυγόνεσ, Κίρκθ 

Θ ενότθτα αυτι περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ εξοικείωςθσ των μακθτϊν με ζννοιεσ τθσ 

φυςικισ όπωσ είναι οι καταςτάςεισ τθσ φλθσ, θ τιξθ, θ πιξθ, θ εξάτμιςθ, θ υγροποίθςθ, θ 

κερμοκραςία και θ κερμότθτα. Για το λόγο αυτό δθμιουργοφν προςομοιϊςεισ ςτο SCRATCH 

χρθςιμοποιϊντασ τισ παλζτεσ εντολϊν ΚΛΝΘΣΕΛΣ και ΟΨΕΛΣ. Συγκεκριμζνα, ςτθν τάξθ οι 

μακθτζσ καλοφνται ομαδικά να δθμιουργιςουν ςενάρια που αφοροφν τθν αλλαγι τθσ 

ενδυμαςίασ ςτο αντικείμενο νερό, ςε πάγο με τθν αποβολι τθσ κερμότθτασ και τθ μείωςθ 

τθσ κερμοκραςίασ ι ςε ατμό με τθν απορρόφθςθ κερμότθτασ και τθν άνοδο τθσ 

κερμοκραςίασ αντίςτοιχα.  Στο περιβάλλον τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ οι μακθτζσ καλοφνται να 

βρουν τα λάκθ (αποςφαλμάτωςθ) ςε ζνα δοκζν ςενάριο που αφορά τον κφκλο του νεροφ 

και να αιτιολογιςουν τισ απαντιςεισ τουσ. Ραράλλθλα ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ 

αφαίρεςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ. 
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Σχιμα 12: οι 4θσ ενότθτασ (Αίολοσ, Λαιςτρυγόνεσ, Κίρκθ) 

Στο προθγοφμενο ςχιμα (Σχιμα 12) απεικονίηεται θ ροι όλων των δραςτθριοτιτων τθσ 

ενότθτασ αυτισ. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 5θ  –  Άδθσ 

Στόχοσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι θ γνωριμία με τθν μακθματικι ζννοια του εμβαδοφ και τθσ 

περιμζτρου, μζςα από τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και τα απειλοφμενα είδθ ςτθ χϊρα 

μασ. Στο SCRATCH οι μακθτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν με τθν πζνα γεωμετρικά ςχιματα 

χρθςιμοποιϊντασ τθν παλζτα ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΛ ΡΕΝΑΣ και να γνωρίςουν τθν προγραμματιςτικι 

δομι τθσ επανάλθψθσ με τθν παλζτα ΕΛΕΓΧΟΣ. Οι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ που καλοφνται 

να εκπονιςουν οι μακθτζσ είτε ςτο face-to-face είτε ςτο on-line περιβάλλον, ςτοχεφουν 

μζςα από τθ ςχεδίαςθ κανονικϊν πολυγϊνων να γνωρίςουν τισ ιδιότθτεσ  των ςχθμάτων 

όπωσ είναι για παράδειγμα τα ίςα μεγζκθ των πλευρϊν και των γωνιϊν τουσ. Ο 

υπολογιςμόσ τθσ περιμζτρου των ςχθμάτων αυτϊν μζςα από τθν πράξθ του 

πολλαπλαςιαςμοφ και θ επαναφορά ςτο προςκινιο τθσ ζννοιασ του μοτίβου, ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν εκμάκθςθ τθσ επαναλθπτικισ δομισ «Επανάλαβε ν φορζσ», όπου ν ο 

αρικμόσ των επαναλιψεων.   
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Σχιμα 13: οι 5θσ ενότθτασ (Άδθσ) 

Ομοίωσ, οι δραςτθριότθτεσ και θ ροι τουσ ςτθν ενότθτα «Άδθσ» παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 

13. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 6θ  – Σειρινεσ, Σκφλλα και Χάρυβδθ 

Θ ενότθτα αυτι περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ (Σχιμα 14) με εφαρμογι τα πεδία τθσ 

Φυςικισ και τθσ Τζχνθσ. 

 

Σχιμα 14: οι 6θσ ενότθτασ (Σειρινεσ, Σκφλλα και Χάρυβδθ) 
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Μζςα από αυτζσ οι μακθτζσ καλοφνται να γνωρίςουν ζννοιεσ όπωσ το θλεκτρικό ρεφμα, οι 

αγωγοί και οι μονωτζσ, αλλά και οι μουςικζσ νότεσ. Στο SCRATCH, πειραματίηονται με τθν 

παλζτα ΘΧΟΛ, γνωρίηοντασ τα μουςικά όργανα, τον ιχο του κάκε φκογγόςθμου, τισ παφςεισ 

αλλά και τθν ζννοια του χρόνου και του μζτρου. Ενδεικτικά, οι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ 

περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρικοφ πενταγράμμου και τθν αντιςτοίχιςθ του 

κατάλλθλου φκογγόςθμου ςτθν κατάλλθλθ κζςθ πάνω ςε αυτό, κακϊσ και τθν καταςκευι 

ενόσ φανταςτικοφ μουςικοφ οργάνου. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 7θ  – Ιλιοσ 

Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο να περιγράψει ζννοιεσ Φυςικισ ςχετικά με το φωσ και τθν 

διαφάνεια των ςωμάτων. Στο SCRATCH οι μακθτζσ εκπονοφν δραςτθριότθτεσ (Σχιμα 15) 

προςομοίωςθσ και πειραματίηονται με τισ δομζσ ελζγχου γνωρίηοντασ τθν 

προγραμματιςτικι δομι τθσ επιλογισ μζςα από τισ παλζτεσ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΛΣΚΘΤΘΕΣ και 

ΤΕΛΕΣΤΕΣ. 

 

Σχιμα 15: οι 7θσ ενότθτασ (Ιλιοσ) 

Συγκεκριμζνα, καλοφνται μζςα από τθ λειτουργία του ςυναγερμοφ, να καταςκευάςουν 

ςυνκικεσ χρθςιμοποιϊντασ αρικμθτικοφσ και ςυγκριτικοφσ τελεςτζσ, αλλά και να τισ 

εφαρμόςουν ςτισ δομζσ επιλογισ «αν… τότε», «αν… τότε… αλλιϊσ» αξιολογϊντασ τα 

αποτελζςματα με τθν ενεργοποίθςθ ι όχι αυτοφ. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ 8θ  – Καλυψϊ και Φαίακεσ 

Οι μακθτζσ ς’ αυτι τθν ενότθτα αςχολοφνται ξανά με τθν ζννοια του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

δθμιουργϊντασ όμωσ τϊρα το δικό τουσ παιχνίδι ακολουκϊντασ κατάλλθλεσ οδθγίεσ. Οι 

δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο επόμενο ςχιμα (Σχιμα 16). 

 

Σχιμα 16: οι 8θσ ενότθτασ (Καλυψϊ και Φαίακεσ) 

Στο SCRATCH μακαίνουν για τισ μεταβλθτζσ μζςα από τθν παλζτα ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ειδικότερα, 

εφαρμόηουν τισ μεταβλθτζσ ςτον υπολογιςμό των διακζςιμων ηωϊν και του ςκορ τουσ και 

πειραματίηονται με τισ ςυνκικεσ τερματιςμοφ του παιχνιδιοφ κακϊσ επίςθσ με τθν εντολι 

επανάλθψθσ «επανάλαβε ... ϊςπου». Ακόμθ, μζςα από τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ ζρχεται 

ςτο προςκινιο και θ ζννοια τθσ αφαίρεςθσ. Εν τζλει, γίνεται επιςκόπθςθ των 

προγραμματιςτικϊν δομϊν και των τεχνικϊν τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ 9θ  – ΛΚΑΚΘ 

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ επιβράβευςθ των μακθτϊν για τθν ολοκλιρωςθ 

των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ δίνοντασ μ’ αυτό τον τρόπο ζμφαςθ ςτθ 

ςυνιςτϊςα ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ. Επίςθσ πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ τόςο του εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ όςο και των υπόλοιπων ερευνθτικϊν δεικτϊν μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ 

ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ. Σχθματικά θ ροι απεικονίηεται ωσ ακολοφκωσ (Σχιμα 17). 
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Σχιμα 17: οι 9θσ ενότθτασ (ΛΚΑΚΘ) 

Σε όλα τα προθγοφμενα ςχιματα πζρα από τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό τθσ κάκε ενότθτασ, 

είναι εμφανισ θ παρουςίαςθ των ρόλων κακϊσ και θ αλλθλεπίδραςθ τουσ με το 

εκπαιδευτικό κάκε φορά περιβάλλον. 

3.5. Επιλογι Στατιςτικϊν Κριτθρίων 

Στο επόμενο ςχιμα (Σχιμα 18) απεικονίηονται τα ςτατιςτικά κριτιρια και ερευνθτικά 

εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τον κάκε παράγοντα που μελετάται. 

 

Σχιμα 18: Ερευνθτικά Εργαλεία - Στατιςτικά κριτιρια Ζρευνασ 
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Ρροκειμζνου να αναλυκοφν τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω 

ςτατιςτικά κριτιρια: 

 t-test ενόσ δείγματοσ (one sample t-test) 

 t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων (dependent samples t-test) 

 ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ Spearman’s rho 

3.5.1. t-test ενόσ δείγματοσ (one sample t-test) 

Ο ζλεγχοσ t-test ενόσ δείγματοσ (one sample t-test)  επιτρζπει ςτον ερευνθτι να ςυγκρίνει 

μια μζςθ τιμι δείγματοσ ι μία ςυνκικθ με μία ςυγκεκριμζνθ γνωςτι ςτακερά ςυνικωσ τθ 

μζςθ τιμι του πλθκυςμοφ, προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ πικανότθτα αν ο μζςοσ όροσ 

του δείγματοσ πραγματικά είναι χαρακτθριςτικό ι διαςτρζβλωςθ του πλθκυςμοφ. 

Ρρόκειται για ζνα παραμετρικό κριτιριο για ςτατιςτικζσ αναλφςεισ ποςοτικϊν δεδομζνων 

και προχποκζτει τθν κανονικότθτα τθσ κατανομισ των δεδομζνων που εξετάηονται. 

3.5.2. t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων (dependent samples t-test) 

Ο ζλεγχοσ t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων (dependent samples t-test ι paired samples t-test) 

είναι επίςθσ για ζνα παραμετρικό κριτιριο για ςτατιςτικζσ αναλφςεισ ποςοτικϊν 

δεδομζνων και προχποκζτει τθν κανονικότθτα τθσ κατανομισ των δεδομζνων που 

εξετάηονται. Χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται ο ζλεγχοσ τθσ φπαρξθσ 

ςτατιςτικά ςθμαντικϊν διαφορϊν μεταξφ «ηευγαρωτϊν» παρατθριςεων ι όπωσ αλλιϊσ 

λζγεται μεταξφ δφο εξαρτθμζνων δειγμάτων. Εξαρτθμζνα είναι δυο δείγματα όταν τα 

ςτοιχεία τουσ αναφζρονται ςτο ίδιο αντικείμενο, εξετάηουν τθν ίδια παράμετρο αλλά 

διαφοροποιοφνται ωσ προσ ζνα επιμζρουσ προςδιοριςτικό ςτοιχείο (π.χ. χρονικι ςτιγμι).  

3.5.3. Ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ Spearman’s rho (Spearman’s rho correlation) 

Ο μθ παραμετρικόσ ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Spearman’s rho, αξιολογεί το πόςο καλά 

μπορεί να περιγραφεί θ ςχζςθ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν Χ, Υ χρθςιμοποιϊντασ μια μονότονθ 

ςυνάρτθςθ. Εάν δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενεσ τιμζσ των δεδομζνων, μια τζλεια 

ςυςχζτιςθ Spearman κατά +1 ι -1 ςυμβαίνει όταν κάκε μία από τισ μεταβλθτζσ είναι μια 

τζλεια μονότονθ ςυνάρτθςθ τθσ άλλθσ. Πταν το πρόςθμο είναι κετικό δθλϊνει κετικι 

ςυςχζτιςθ (όταν αυξάνεται θ μία μεταβλθτι, αυξάνεται και  θ άλλθ), ενϊ όταν είναι 

αρνθτικό δθλϊνει αρνθτικι ςυςχζτιςθ (όταν αυξάνεται θ μία, μειϊνεται θ άλλθ και 
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αντίςτροφα).  Συγκεκριμζνα, ακολουκείται ο αντίςτοιχοσ χαρακτθριςμόσ ςυςχζτιςθσ για το 

εφροσ των τιμϊν του δείκτθ rho, ωσ εξισ: 

 .00 - .19 «πολφ αδφναμθ» 

 .20 - .39 «αδφναμθ»  

 .40 - .59 «μζτρια» 

 .60 - .79 «δυνατι» 

 .80 - 1.0 «πολφ δυνατι» 

3.6. Δείγμα Ρειραματικισ Διαδικαςίασ 

Το δείγμα τθσ ζρευνασ το αποτζλεςαν 12 μακθτζσ που φοιτοφςαν ςε ζνα 5κζςιο δθμοτικό 

ςχολείο τθσ περιφζρειασ.  

 

 

 

Εικόνα 12: Μακθτζσ ανά φφλο και θλικία 

Ο δάςκαλοσ τθσ Δϋ και ταυτόχρονα διευκυντισ του ςχολείου, ιταν επιμορφωμζνοσ και 

πιςτοποιθμζνοσ ςτισ ΤΡΕ Α’ και Β’ επιπζδου με αποτζλεςμα τθν υπόδειξθ των μακθτϊν τθσ 

τάξθσ του για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα ζρευνα. Ραρά το γεγονόσ ότι το μάκθμα 

«Ρλθροφορικι και ΤΡΕ» διδάχκθκε για πρϊτθ φορά ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο, οι μακθτζσ 

ιταν εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, κακϊσ τον χρθςιμοποιοφςαν 

κατά τθ διδαςκαλία των μακθμάτων του ςχολικοφ προγράμματοσ. Το όλο εγχείρθμα 

πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο επιπλζον εκπαίδευςθσ ςτθν οποία οι μακθτζσ εντάχκθκαν  

οικειοκελϊσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν 8 αγόρια και 4 κορίτςια, θλικίασ 9-11 χρονϊν. 

3.7. Ρεριοριςμοί 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων, τα οποία προζκυψαν φςτερα από επεξεργαςία 

και ανάλυςθ των δεδομζνων που παρείχε θ πειραματικι διαδικαςία, λιφκθκαν υπόψθ 

οριςμζνοι μεκοδολογικοί περιοριςμοί. 

Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςτθν πειραματικι διαδικαςία ιταν 12 άτομα, εφόςον 

πρόκειται για μια μελζτθ περίπτωςθσ ςχολικισ τάξθσ. Ζνα μεγαλφτερο δείγμα όμωσ, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ςτατιςτικισ, ελαχιςτοποιεί τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ 

ςφαλμάτων. Θ διάρκεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ ιταν περίπου 3 μινεσ. Ο χρονικόσ 

67% 

33% 

Αγόρι 

Κορίτςι 

67% 

25% 
8% 

9 ετϊν 

10 ετϊν 

11 ετϊν 



[86] 
 

περιοριςμόσ που ετζκθ ενδεχομζνωσ να επθρεάηει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, αφοφ 

μια μακροχρόνια ζρευνα κα μποροφςε να παρουςιάςει μια πιο εμπεριςτατωμζνθ εικόνα 

τθσ επίδραςθσ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ ςτο δείγμα, κακιςτϊντασ τα 

ςυμπεράςματα απλζσ εκτιμιςεισ. 

3.8. Υλικό 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται όλα τα ερευνθτικά εργαλεία και περιβάλλοντα που 

χρθςιμοποιικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ. 

3.8.1. Ερευνθτικά εργαλεία και περιβάλλοντα 

Θ επόμενθ εικόνα (Εικόνα 13) παρουςιάηει τισ τεχνολογίεσ που ζχουν αξιοποιθκεί, οι οποίεσ 

διακρίνονται ςε τεχνολογίεσ λογιςμικοφ και τεχνολογίεσ υλικοφ. 

 

Εικόνα 13: Τεχνολογικά Εργαλεία 

Ειδικότερα ςτισ τεχνολογίεσ λογιςμικοφ ςυμπεριλαμβάνονται ςυμπλθρωματικά εργαλεία 

ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, τα οποία είχαν ωσ ςτόχο τθν παραμετροποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

πλατφόρμασ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ ςφμφωνα με το μοντζλο κινιτρων ARCS. 

3.8.1.1. Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ Moodle 

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ Μοοdle, αποτελεί μια ιδιαίτερα δθμοφιλι και αξιόπιςτθ 

διαδικτυακι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ που υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ και διεξαγωγι 

θλεκτρονικϊν μακθμάτων. Ραρζχει ζνα ςθμαντικό αρικμό εργαλείων, τα οποία  
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προςφζρουν δυνατότθτεσ για αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία, και μζςω των οποίων 

μπορεί κανείσ να δθμιουργιςει ζνα εξατομικευμζνο περιβάλλον διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.  

3.8.1.1.1. Θ χριςθ του Moodle κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, αρκετοί πόροι και δραςτθριότθτεσ τθσ πλατφόρμασ Moodle 

αξιοποιικθκαν, εφαρμόςτθκαν επιπλζον πρόςκετεσ ρυκμίςεισ ς’ αυτι (plugins) 

ςχεδιάςτθκε και ενςωματϊκθκε ψθφιακό υλικό ςε διάφορα εξωτερικά τεχνολογικά 

εργαλεία, ϊςτε με τθν παραμετροποίθςθ τθσ να επιτευχκοφν οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ του 

μοντζλου κινιτρων ARCS και να διαμορφωκεί ζνα κατάλλθλο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το 

περιβάλλον αυτό ακόμθ, παρείχε ςτουσ μακθτζσ δυνατότθτεσ να επικοινωνιςουν και να 

ςυνεργαςτοφν, αλλά και ρυκμίςεισ ϊςτε να ελζγχουν τθ μακθςιακι τουσ πορεία. Στθν 

επόμενθ εικόνα (Εικόνα 14) παρουςιάηεται θ αρχικι οκόνθ του προγράμματοσ κακϊσ και θ 

αρχικι οκόνθ του θλεκτρονικοφ μακιματοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ «Άδθσ». 

 

Εικόνα 14: Στιγμιότυπο Αρχικισ Οκόνθσ Ρρογράμματοσ και Μακιματοσ (Ενότθτα - Άδθσ) 

Οι επόμενοι πίνακεσ παρουςιάηουν αναλυτικότερα τισ ρυκμίςεισ που πραγματοποιικθκαν 

ςτθν πλατφόρμα του Moodle ϊςτε να ενςωματωκοφν οι ςτρατθγικζσ/τεχνικζσ του 

μοντζλου ARCS κακϊσ και οι ςτρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Ο Ρίνακασ 7 παρουςιάηει 

αρκετά πρόςκετα (plugins) που εγκαταςτάκθκαν ςτθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα με ςτόχο 

ζνα περιςςότερο ελκυςτικό και εξατομικευμζνο θλεκτρονικό περιβάλλον μάκθςθσ που να 

παρζχει δυνατότθτεσ αυτορρφκμιςθσ, ενϊ ο Ρίνακασ 8 και ο Ρίνακασ 9 παρουςιάηουν 
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αναλυτικά τθ χριςθ των πόρων (resources) και δραςτθριοτιτων (activities) τθσ πλατφόρμασ 

αντίςτοιχα, με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ των ςτρατθγικϊν του μοντζλου ARCS. Ειδικότερα, 

για τθ παρουςίαςθ τθσ ςτοχοκεςίασ και του υποςτθρικτικοφ υλικοφ χρθςιμοποιικθκαν 

κατά κφριο λόγο οι πόροι τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, ενϊ θ ςυνεργατικι επίλυςθ των 

προβλθμάτων μζςω των τεχνικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & TPS (Ρίνακασ 10), 

κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τόςο ςε επίπεδο αυτοαξιολόγθςθσ όςο και ςε επίπεδο 

ετεροαξιολόγθςθσ πραγματοποιικθκαν μζςω των πόρων αλλά και των δραςτθριοτιτων 

τθσ. 

Ρίνακασ 7: Αντιςτοίχιςθ υκμίςεων Moodle με τισ Στρατθγικζσ του μοντζλου ARCS 

υκμίςεισ 

Moodle 

Στρατθγικζσ ARCS Ραράδειγμα Υλοποίθςθσ 

Κζμα Evolve-D 

(plugin) 

 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ 

περιζργειασ με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ 

ςτοιχείου, χριςθ νζων, παράδοξων γεγονότων, 

παραδειγμάτων και χιοφμορ.  

Τφποσ 

μακιματοσ 

Grid (plugin) 

 

C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

Καλλιζργεια εςωτερικϊν κινιτρων με παροχι 

δυνατότθτασ ελζγχου μάκθςθσ από τουσ μακθτζσ, 

υποςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ. 

 

Βραβεία S2 – Εξωτερικζσ Αμοιβζσ (Extrinsic Rewards) 

Ραροχι κετικισ ενίςχυςθσ και ςυνεχοφσ 

ανατροφοδότθςθσ με ςκοπό τθ ςτακεροποίθςθ τθσ 

επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ. 

 

 

 

 

Progress Bar 

Block (plugin) 

C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

Καλλιζργεια εςωτερικϊν κινιτρων με παροχι 

δυνατότθτασ ελζγχου μάκθςθσ από τουσ μακθτζσ, 

υποςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ.  

Meet the 

students block 

(plugin) 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ 

περιζργειασ με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ 

ςτοιχείου, χριςθ νζων, παράδοξων γεγονότων, 

παραδειγμάτων και χιοφμορ. 
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Ρίνακασ 8: Αντιςτοίχιςθ Ρόρων Moodle με τισ Στρατθγικζσ του μοντζλου ARCS 

Ρόροι Moodle – Ραράδειγμα 

υλοποίθςθσ 
Στρατθγικζσ ARCS 

Ετικζτα  

 

C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 

Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε 

να καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 

Σελίδα  

 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ περιζργειασ με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ ςτοιχείου, 

χριςθ νζων, παράδοξων γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 

A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ. 

R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 

Διατφπωςθ προτάςεων ι παραδειγμάτων που δείχνουν τθν χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, παρουςιάηουν τουσ 

ςτόχουσ και ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι ίδιοι τουσ ςτόχουσ τουσ. 

C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 

Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε 

να καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 

Φάκελοσ 

 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ κζτοντασ προκλθτικζσ ερωτιςεισ και προβλιματα 

προσ επίλυςθ. 

S3 – Λςότθτα (Equity) 

Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων και δίκαιων κανόνων, κριτθρίων για ςυνεπειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ϊςτε να 

αποκτιςουν κετικά ςυναιςκιματα για τα επιτεφγματά τουσ. 

R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 

Χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ, παραδειγμάτων και εννοιϊν που ςχετίηονται άμεςα με τισ εμπειρίεσ και τισ αξίεσ των 

μακθτϊν. 

Book

 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ περιζργειασ με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ ςτοιχείου, 

χριςθ νζων, παράδοξων γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ κζτοντασ προκλθτικζσ ερωτιςεισ και προβλιματα 

προσ επίλυςθ. 

A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ. 

URL

 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ περιζργειασ με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ ςτοιχείου, 

χριςθ νζων, παράδοξων γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 

R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 

Διατφπωςθ προτάςεων ι παραδειγμάτων που δείχνουν τθν χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, παρουςιάηουν τουσ 

ςτόχουσ και ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι ίδιοι τουσ ςτόχουσ τουσ. 

C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 

Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε 

να καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 
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Ρίνακασ 9: Αντιςτοίχιςθ Δραςτθριοτιτων Moodle με τισ Στρατθγικζσ του μοντζλου ARCS 

Δραςτθριότθτεσ Moodle –

Ραράδειγμα Υλοποίθςθσ 

Στρατθγικζσ ARCS 

Ανάκεςθ εργαςίασ

 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ κζτοντασ προκλθτικζσ ερωτιςεισ και προβλιματα 

προσ επίλυςθ. 

R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 

Χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ, παραδειγμάτων και εννοιϊν που ςχετίηονται άμεςα με τισ εμπειρίεσ και τισ αξίεσ των 

μακθτϊν. 

S3 – Λςότθτα (Equity) 

Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων και δίκαιων κανόνων, κριτθρίων για ςυνεπειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ϊςτε να 

αποκτιςουν κετικά ςυναιςκιματα για τα επιτεφγματά τουσ. 

Ανατροφοδότθςθ

 

C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

Καλλιζργεια εςωτερικϊν κινιτρων με παροχι δυνατότθτασ ελζγχου μάκθςθσ από τουσ μακθτζσ, υποςτιριξθ και 

ανατροφοδότθςθ. 

Ενότθτα

 

A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ.  

R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 

Διατφπωςθ προτάςεων ι παραδειγμάτων που δείχνουν τθν χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, παρουςιάηουν τουσ 

ςτόχουσ και ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι ίδιοι τουσ ςτόχουσ τουσ. 

R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων  (Motive Matching) 

Ρροςαρμογι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω εναλλακτικϊν διδακτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν ϊςτε να ταιριάηουν 

ςτο μακθςιακό ςτυλ (learning style) του κάκε μακθτι. 

C2 – Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ (Success Opportunities) 

Ραροχι ποικίλων και πολλαπλϊν προκλιςεων ςταδιακισ δυςκολίασ ϊςτε να αναπτυχκεί θ πεποίκθςθ για τθν 

ικανότθτα των μακθτϊν και να αποκτιςουν ευκαιρία προςωπικισ επιτυχίασ. 

Επιλογι 

 

C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

Καλλιζργεια εςωτερικϊν κινιτρων με παροχι δυνατότθτασ ελζγχου μάκθςθσ από τουσ μακθτζσ, υποςτιριξθ και 

ανατροφοδότθςθ. 

Επιλογι ομάδασ (plugin) 

 

R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων  (Motive Matching) 

Ρροςαρμογι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω εναλλακτικϊν διδακτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν ϊςτε να ταιριάηουν 

ςτο μακθςιακό ςτυλ (learning style) του κάκε μακθτι. 

Λεξικό 

 

S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 

Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε πραγματικά αυκεντικά περιβάλλοντα. 

Ομάδα Συηθτιςεων

 

C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 

Καλλιζργεια εςωτερικϊν κινιτρων με παροχι δυνατότθτασ ελζγχου μάκθςθσ από τουσ μακθτζσ, υποςτιριξθ και 

ανατροφοδότθςθ. 

Ρακζτο SCORM

 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 

Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ περιζργειασ με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ ςτοιχείου, 

χριςθ νζων, παράδοξων γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 

A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 

Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ.  

C2 – Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ (Success Opportunities) 

Ραροχι ποικίλων και πολλαπλϊν προκλιςεων ςταδιακισ δυςκολίασ ϊςτε να αναπτυχκεί θ πεποίκθςθ για τθν 

ικανότθτα των μακθτϊν και να αποκτιςουν ευκαιρία προςωπικισ επιτυχίασ. 

S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 

Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε πραγματικά αυκεντικά περιβάλλοντα. 
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Ρίνακασ 10: Αντιςτοίχιςθ Εργαλείων Moodle με τισ Στρατθγικζσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ 

Στρατθγικζσ Συνεργατικισ 

Μάκθςθσ 
Εργαλεία Moodle –Ραράδειγμα Υλοποίθςθσ 

Brainstorming 
Φάκελοσ-Αρχεία 

   

 

 

 

 

Book  – Ενςωμάτωςθ εξωτερικοφ εργαλείου PADLET 

 

Think-Pair-Share. 
Ανάκεςθ Εργαςίασ (Think) 

 

 

Επιλογι Ομάδασ (Pair) 

  

 

 

 

Ομάδα Συηθτιςεων (Pair) 

 

Ομάδα Συηθτιςεων (Share) 
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Αναλυτικότερα παρουςιάηονται τα εξισ εγκατεςτθμζνα πρόςκετα (plugins): 

 Κζμα Evolve-D: Ρρόκειται για ζνα αρκετά ελκυςτικό κζμα το οποίο απλοποιεί τθν 

είςοδο ςτθν πλατφόρμα και τθν πρόςβαςθ ςτο μακθςιακό υλικό του θλεκτρονικοφ 

μακιματοσ. Κφρια χαρακτθριςτικά του είναι θ εικόνα πλιρουσ οκόνθσ ςτθ ςελίδα 

ςφνδεςθσ (login page) για μθ ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ, θ απλοποιθμζνθ αρχικι 

ςελίδα (homepage) για τουσ ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ με εικονίδια πλοιγθςθσ, 

εικόνεσ ςε μορφι παρουςίαςθσ (slideshow), πλαίςιο κειμζνου για τθν τοποκζτθςθ 

οδθγιϊν, χϊροσ για λογότυπο και διαφθμιςτικά μθνφματα. 

 Τφποσ μακιματοσ Grid: Ρρόκειται για μια αρκρωτι και οπτικι μορφι μακθμάτων. 

Κάκε μάκθμα δομείται ωσ ζνα πλζγμα εικονιδίων, ζνα για κάκε κζμα (topic) με 

ςφντομουσ τίτλουσ. Κάνοντασ κλικ ςε ζνα εικονίδιο εμφανίηεται το περιεχόμενο από 

το αντίςτοιχο κζμα ςε μια εμφάνιςθ ςτυλ "lightbox". 

 Progress Bar Block: Ρρόκειται για ζνα εργαλείο διαχείριςθσ χρόνου για τουσ 

μακθτζσ, ςτουσ οποίουσ δείχνει τθν πρόοδο ςε δραςτθριότθτεσ/πόρουσ του 

μακιματοσ. Ρεριλαμβάνει ζγχρωμθ κωδικοποίθςθ για γριγορθ εμφάνιςθ 

ολοκλθρωμζνων ι μθ δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ μποροφν να ταξινομοφνται βάςει 

χρονικϊν κριτθρίων. Επιπλζον δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιβλζπει 

τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν του, ιδιαίτερα αυτϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο. 

 Meet the students block: Ρρόκειται για ζνα εργαλείο που παρουςιάηει τισ εικόνεσ 

των προφίλ των μακθτϊν, ϊςτε αυτοί να μποροφν εφκολα να εντοπίςουν τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ. Οι εικόνεσ εμφανίηονται με ςειρά που ακολουκεί τθν τελευταία 

δραςτθριότθτα του κάκε χριςτθ ςτο μάκθμα. 

 Επιλογι ομάδασ: Ρρόκειται για ζνα εργαλείο που επιτρζπει τθν αυτόβουλθ 

εγγραφι των μακθτϊν ςε κάποια ομάδα του μακιματοσ. Ωςτόςο οι ρυκμίςεισ των 

ομάδων όπωσ για παράδειγμα το όνομα και το μζγιςτο πλικοσ ατόμων τουσ, 

κακορίηονται από τον εκπαιδευτι. 

3.8.1.2. Το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH  

Το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH παρουςιάςτθκε αναλυτικά ςτο κεφάλαιο τθσ 

βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ, ωςτόςο θ χριςθ του ςτθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται 

ςυνοπτικά ωσ εξισ: 
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3.8.1.2.1. Θ χριςθ του SCRATCH κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ 

Το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH, χρθςιμοποιικθκε τόςο ωσ εργαλείο για τθ 

διδαςκαλία των προγραμματιςτικϊν εννοιϊν, όςο και ωσ ςυμπλθρωματικό εργαλείο για τθ 

δθμιουργία παιχνιδιϊν και animations, ϊςτε να εξυπθρετθκοφν οι ανάγκεσ ενςωμάτωςθσ 

των ςτρατθγικϊν του μοντζλου ARCS αλλά και των ςυνεργατικϊν ςτρατθγικϊν 

Brainstorming & TPS. 

 

Εικόνα 15: Στιγμιότυπα οκονϊν μακιματοσ – SCRATCH 

Θ προθγοφμενθ εικόνα (Εικόνα 15) παρουςιάηει παραδείγματα από το υποςτθρικτικό υλικό 

και από κάποια δραςτθριότθτα δθμιουργίασ ομάδασ ςτθν θλεκτρονικι τάξθ.  

3.8.1.3. Συμπλθρωματικά εργαλεία ανάπτυξθσ θλεκτρονικοφ υλικοφ 

Για τθ δθμιουργία ψθφιακοφ υλικοφ χρθςιμοποιικθκαν διάφορα εργαλεία με διαφορετικζσ 

χριςεισ (Ραράρτθμα Γ1). Θ χριςθ των διαφορετικϊν εργαλείων είχε ωσ ςτόχο τθν επίτευξθ 

τθσ ςυνιςτϊςασ ΡΟΣΟΧΘΣ και ειδικότερα των επιμζρουσ ςτρατθγικϊν Α1- Διζγερςθ 

αντίλθψθσ και Α3- Μεταβλθτότθτα. 

 ΑRTICULATE 360: Ρρόκειται για μια δθμοφιλι ςουίτα εργαλείων (authoring tools) 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι διαδραςτικϊν θλεκτρονικϊν μακθμάτων. 

Ρροςφζρουν τθν δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ υψθλισ ποιότθτασ ψθφιακοφ 

διαδραςτικοφ υλικοφ ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS) με τθ μορφι 

πακζτων ςυμβατϊν με το πρότυπο SCORM. Για τθν εγκατάςταςθ και τθν άδεια 

χριςθσ του απαιτείται εγγραφι και πλθρωμι, ωςτόςο ςτθ παροφςα εργαςία 

χρθςιμοποιικθκε θ δοκιμαςτικι ζκδοςθ του (trial). Τα εργαλεία ENGAGE 360 & 
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QUIZMAKER 360 χρθςιμοποιικθκαν αντίςτοιχα για τθν δθμιουργία υποςτθρικτικοφ 

υλικοφ και υλικοφ κουίη αξιολόγθςθσ. 

 EDPUZZLE: Ρρόκειται για ζνα δθμοφιλζσ διαδικτυακό εργαλείο δθμιουργίασ 

διαδραςτικϊν βίντεο ςτο οποίο απαιτείται εγγραφι. Ρροςφζρει το πλεονζκτθμα 

τθσ μεταφόρτωςθσ αρχείων βίντεο ι τθσ χριςθσ ςυνδζςμων ςε πολυμεςικζσ 

πλατφόρμεσ π.χ. YOUTUBE, και τθσ κοινισ χριςθσ του κϊδικα ενςωμάτωςθσ ςε 

επεξεργαςτζσ τθσ γλϊςςασ HTML. 

 GOOGLE FORMS: Ρρόκειται για το γνωςτό και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο εργαλείο 

φορμϊν τθσ ςουίτασ εφαρμογϊν τθσ Google. Ραρζχεται δωρεάν ςτο χριςτθ με 

εγγραφι, είναι εφκολο ςτθ χριςθ και προςιτό προςφζροντασ τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ και διαμοίραςθσ φορμϊν, με απϊτερο ςτόχο τθ ςυλλογι δεδομζνων 

για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςτον εκπαιδευτικό αλλά και επιχειρθματικό κόςμο. 

 H5P: Ρρόκειται για ζνα πολφ δθμοφιλζσ δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο με το οποίο 

μπορεί κανείσ να δθμιουργιςει, να διαμοιραςτεί και να επαναχρθςιμοποιιςει 

διαδραςτικό HTML5 περιεχόμενο ςε οποιοδιποτε φυλλομετρθτι ιςτοφ, με τθν 

εγγραφι του ς’ αυτό. Ενδεικτικά, χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία 

υποςτθρικτικοφ υλικοφ και υλικοφ γνωςτικισ αξιολόγθςθσ όπωσ παρουςιάςεισ, 

βίντεο, παιχνίδια μνιμθσ, κουίη, κάρτεσ διαλόγων, εικόνεσ με πλικοσ ςτοιχείων 

αλλθλεπίδραςθσ. 

 MYBLUEROBOT:  Ρρόκειται για ζνα on-line εργαλείο παραγωγισ εικόνων (avatar) οι 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προςϊπου ςε 

ζνα θλεκτρονικό περιβάλλον. Με το εργαλείο αυτό μπορεί κανείσ να δθμιουργιςει 

εντελϊσ δωρεάν και χωρίσ να απαιτείται εγγραφι, τθ δικι του προςωπικι εικόνα 

και να τθν μεταφορτϊςει ςτον υπολογιςτι του τοπικά ςε εικόνα PNG μορφότυπου. 

 PADLET: Ρρόκειται για ζνα δωρεάν αλλά με εγγραφι, διαδικτυακό εργαλείο για τθν 

δθμιουργία εικονικϊν «τοίχων» με ςκοπό τθν ομαδοςυνεργατικι εμπλοκι των 

χρθςτϊν ςε ζνα δοκζν ςχζδιο εργαςίασ. Μπορεί εφκολα να ενςωματωκεί και να 

διαμοιραςτεί ςε οποιονδιποτε HTML επεξεργαςτι. Χρθςιμοποιικθκε κατά κφριο 

λόγο για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργατικισ τεχνικισ Brainstorming. 

 QUIZIZZ: Ρρόκειται για ζνα δωρεάν αλλά με εγγραφι διαδικτυακό εργαλείο, το 

οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν εκπαίδευςθ για τθ δθμιουργία κουίη με τθ 

μορφι παιχνιδιοφ. Ρροςφζρει πλεονεκτιματα όπωσ avatars, leaderboards, μουςικι 

αλλά και τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να ςυλλζξει τα δεδομζνα από τισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν του και να εξάγει ςυμπεράςματα για τθν πορεία τθσ 
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τάξθσ του. Χρθςιμοποιικθκε ωσ εργαλείο τελικισ αξιολόγθςθσ τθσ γνωςτικισ 

επίδοςθσ των μακθτϊν. 

 STORYBIRD: Ρρόκειται για ζνα αρκετά γνωςτό δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο 

αφιγθςθσ ιςτοριϊν (storytelling), ςτο οποίο απαιτείται εγγραφι. Διακζτει αρκετά 

εργαλεία μεταξφ των οποίων κάρτεσ δθμιουργικισ γραφισ, με τα οποία μπορεί ο 

χριςτθσ να δθμιουργιςει ψθφιακά βιβλία ςε μερικά μόνο λεπτά και να τα 

μοιραςτεί ςτον ψθφιακό κόςμο. Χρθςιμοποιικθκε για τθν αναπαράςταςθ του case-

study ςεναρίου και ςτθν ενςωμάτωςθ του ςτο θλεκτρονικό μάκθμα ωσ προσ τθν 

ενθμζρωςθ των μακθτϊν. 

 THINGLINK:  Ρρόκειται για ζνα ιςχυρό δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο ςτο οποίο 

απαιτείται εγγραφι και χρθςιμοποιείται για τθ μετατροπι απλϊν γραφικϊν ςε 

διαδραςτικϊν με τθν προςκικθ εξωτερικϊν ςυνδζςμων, video και απλοφ κειμζνου. 

Είναι πολφ εφκολο και φιλικό ςτθ χριςθ του και ςε λίγα μόλισ λεπτά μπορεί κανείσ 

να ενςωματϊςει το περιεχόμενο του ςε ζναν επεξεργαςτι γλϊςςασ HTML.   

 TOONDOO: Ρρόκειται για ζνα δθμοφιλζσ διαδικτυακό εργαλείο δθμιουργίασ 

κόμικσ, το οποίο παρζχεται δωρεάν με εγγραφι. Ραρζχει μια βιβλιοκικθ με αρκετά 

εργαλεία  και τεχνικζσ για τθν ανάπτυξθ τουσ και τθν εκπαιδευτικι τουσ 

αξιοποίθςθ. Ομοίωσ μπορεί εφκολα να διαμοιράςει τα ζργα του ςτθν κοινότθτα του 

αλλά και να τα ενςωματϊςει ςε ζναν επεξεργαςτι γλϊςςασ HTML. 

 VOKI: Ρρόκειται για ζνα διαδικτυακό εργαλείο δθμιουργίασ ψθφιακϊν χαρακτιρων 

– ομιλθτϊν, ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο ςτθν εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν ειςιγθςθ ι 

τθν παρουςίαςθ. Ενςωματϊκθκε ςτο θλεκτρονικό μάκθμα ϊςτε να ενςαρκϊςει 

ψθφιακά τον Οδυςςζα ωσ αρχθγό τθσ αποςτολισ ςτο case-study ςενάριο, 

παρουςιάηοντασ κάκε φορά τουσ ςτόχουσ τθσ κάκε διδακτικισ ενότθτασ. Για τθ 

χριςθ του απαιτείται εγγραφι και παρζχεται δωρεάν μόνο ςε δοκιμαςτικι ζκδοςθ 

(trial). 

3.8.1.4. Ρλακζτα Makey-Makey 

Θ πλακζτα Makey-Makey, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρεται «Ζνα εργαλείο εφεφρεςθσ για 

όλουσ», είναι ζνα θλεκτρονικό εργαλείο και ταυτόχρονα παιχνίδι που επιτρζπει ςτον 

χριςτθ να ςυνδζςει κακθμερινά αγϊγιμα αντικείμενα ςε προγράμματα που εκτελοφνται 

ςτον υπολογιςτι. Αποτελείται από μια πλακζτα κυκλϊματοσ, καλϊδια με κλιπσ και ζνα USB 

καλϊδιο, με τα οποία το παιχνίδι αυτό χρθςιμοποιεί θλεκτρικά ςιματα κλειςτοφ 

κυκλϊματοσ για να ςτείλει ςτον υπολογιςτι είτε ζνα ςιμα για το πάτθμα πλικτρου του 
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πλθκτρολογίου, είτε ζνα ςιμα για το πάτθμα του ποντικιοφ. Αυτό ακριβϊσ επιτρζπει τθ 

ςυμβατότθτα του με όποιο πρόγραμμα εκτελείται ςτον υπολογιςτι αφοφ αυτό ςυνικωσ 

απαιτεί είςοδο από το πλθκτρολόγιο ι το ποντίκι.  

3.8.1.5. Ρλακζτα ScratchBoard ι Picoboard 

Θ πλακζτα ScratchBoard ι Picoboard ςχεδιάςτθκε ϊςτε να μπορεί κάποιοσ να ςυνδζςει 

πραγματικοφσ αιςκθτιρεσ ςτα ζργα του ςτο SCRATCH. Αποτελείται από ζνα USB καλϊδιο 

για τθν ςφνδεςθ του με τον υπολογιςτι κακϊσ και μια πλακζτα κυκλϊματοσ, πάνω ςτθν 

οποία βρίςκονται ενςωματωμζνοι αιςκθτιρεσ φωτόσ και ιχου, ζναν μοχλό κίνθςθσ, ζνα 

κουμπί, τζςςερισ υποδοχείσ για καλϊδια με κλιπσ για τθν ςφνδεςθ αγϊγιμων υλικϊν. Τόςο 

θ Picoboard όςο και θ Makey-Makey, προςφζρονται για τθν εκπαίδευςθ STE(A)M, εξάπτουν 

τθν περιζργεια και πυροδοτοφν τθ φανταςία παρζχοντασ ζνα ελκυςτικό περιβάλλον 

μάκθςθσ. 

3.9. Μζςα Συλλογισ Δεδομζνων 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν πζντε ερωτθματολόγια 

και μια ρουμπρίκα διαβακμιςμζνων κριτθρίων (Ραράρτθμα Α). Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται 

μια αναλυτικότερθ περιγραφι τουσ. 

3.9.1. Ερωτθματολόγιο προετοιμαςίασ μακθτι 

Για τθ διερεφνθςθ των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν των μακθτϊν κακϊσ επίςθσ και του 

προφίλ και των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, όπωσ είναι θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτον 

προγραμματιςμό υπολογιςτϊν και ςτθ χριςθ του υπολογιςτι, διαμορφϊκθκε και 

χρθςιμοποιικθκε το εξισ ερωτθματολόγιο. Ρεριζχει 18 ερωτιςεισ από τισ οποίεσ οι 16 

είναι κλειςτοφ τφπου και οι 2 ανοιχτοφ τφπου (ερωτιςεισ 3 και 11) και ζχει δομθκεί ςτισ 

εξισ 4 ενότθτεσ: 1) Ειςαγωγικά ςτοιχεία, 2) Υπολογιςτισ και Διαδίκτυο, 3) 

Ρρογραμματιςμόσ υπολογιςτϊν και 4) Θ χριςθ του υπολογιςτι ςτο ςχολείο. 

3.9.2. Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ υλικοφ θλεκτρονικισ τάξθσ (QU1 – Modified 

IMMS) 

Ρρόκειται για ζνα αυτοςχζδιο ερωτθματολόγιο που βαςίςτθκε ςτο γνωςτό και αξιόπιςτο 

(Ρίνακασ 11) εργαλείο IMMS (Instructional Materials Motivation Survey), το οποίο 

ςχεδιάςτθκε από τον Keller (1987) με ςκοπό τθ μζτρθςθ των υποκινθτικϊν αντιδράςεων 
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των μακθτϊν ςε αυτορρυκμιηόμενα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ωσ εκ τοφτου, 

χρθςιμοποιικθκε ϊςτε να ςυλλεχκοφν δεδομζνα ςχετικά με το βακμό που ο ςχεδιαςμόσ 

και θ υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ, που βαςίςτθκε 

ςτισ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ του μοντζλου κινιτρων ARCS, αναπτφςςει τα κίνθτρα των 

μακθτϊν. Αποτελείται από 36 προτάςεισ, από τισ οποίεσ οι 12 αναφζρονται ςτθ ςυνιςτϊςα 

ΡΟΣΟΧΘ του μοντζλου ARCS, οι 9 ςτθν ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ, οι 9 ςτθν ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ και οι 6 ςτθν 

ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ. Οι απαντιςεισ ζχουν βαςιςτεί ςτθν ψυχομετρικι 5βάκμια κλίμακα Likert ωσ 

εξισ: 1 = Διαφωνϊ Απόλυτα, 2 = Διαφωνϊ, 3 = Αδιαφορϊ, 4 = Συμφωνϊ, 5 = Συμφωνϊ 

Απόλυτα. 

3.9.3. Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ μακιματοσ ςτο εργαςτιριο (QU2 – Modified 

CIS) 

Ρρόκειται για ζνα αυτοςχζδιο ερωτθματολόγιο το οποίο χρθςιμοποιικθκε εξίςου για τθν 

μζτρθςθ των κινιτρων των μακθτϊν αναφορικά με το μάκθμα ςτο εργαςτιριο 

πλθροφορικισ. Βαςίςτθκε ςτο επίςθσ γνωςτό και αξιόπιςτο (Ρίνακασ 11) εργαλείο CIS 

(Course Interest Survey), το οποίο ςχεδιάςτθκε για τθν μζτρθςθ των υποκινθτικϊν 

αντιδράςεων των μακθτϊν ςε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον κακοδθγοφμενο από τον 

εκπαιδευτι όπωσ είναι οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Αποτελείται από 34 προτάςεισ, από τισ 

οποίεσ οι 8 αναφζρονται ςτθ ςυνιςτϊςα ΡΟΣΟΧΘ του μοντζλου ARCS, οι 9 ςτθν 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ, οι 8 ςτθν ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ και οι 9 ςτθν ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ. Οι απαντιςεισ ζχουν 

βαςιςτεί ςτθν ψυχομετρικι 5βάκμια κλίμακα Likert ωσ εξισ: 1 = Διαφωνϊ Απόλυτα, 2 = 

Διαφωνϊ, 3 = Αδιαφορϊ, 4 = Συμφωνϊ, 5 = Συμφωνϊ Απόλυτα. Αποςπάςματα των 

ερωτθματολογίων αυτϊν βρίςκονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. 

Ρίνακασ 11: Υπολογιςμόσ αξιοπιςτίασ εργαλείων IMMS, CIS με τον δείκτθ Cronbach’s a (Keller, 2010) 

 

 

 

 

 

 

3.9.4. Ερωτθματολόγιο Συνεργατικισ μάκθςθσ (QU3) 

Ο παράγοντασ τθσ ςυνεργαςίασ αποτιμικθκε χριςθ αυτοςχζδιου ερωτθματολογίου που 

βαςίςτθκε ςε ρουμπρίκεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ ωσ δεξιότθτα του 21ου 

IMMS CIS 

Scale Reliability Estimate 

(Cronbach’s ) 

Reliability Estimate 

(Cronbach’s ) 

Attention .89 .84 

Relevance .81 .84 

 Confidence .90 .81 

Satisfaction .92 .88 

Total scale .96 .95 
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αιϊνα (West Fargo/Fargo/Moorhead Metro Area Collaboration Rubric, EL21 4Cs Rubrics, 

2013). Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ διαμορφϊκθκε και προςαρμόςτθκε 

κατάλλθλα ϊςτε να εμπεριζχει βαςικά χαρακτθριςτικά ανάπτυξθσ τθσ ςυνεργαςίασ. 

Αποτελείται από 20 ερωτιςεισ χωριςμζνεσ ςε ζξι ενότθτεσ: Θγεςία και πρωτοβουλία 

(Leadership and Initiative), Συμμετοχι (Participation), Ευελιξία (Flexibility), Υπευκυνότθτα 

και παραγωγικότθτα (Responsibility and productivity), Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι 

ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & Constructive Feedback), Αυτορρφκμιςθ (Self-

Regulation). Οι απαντιςεισ ζχουν βαςιςτεί ςτθν ψυχομετρικι 5βάκμια κλίμακα Likert με 

βάςθ το βακμό ιςχφοσ τουσ, ωσ εξισ: 1 = Κακόλου, 2 = Λίγο, 3 = Μζτρια, 4 = Ρολφ, 5 = Ράρα 

πολφ. 

3.9.5. Ερωτθματολόγιο επίλυςθσ προβλιματοσ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ (QU4) 

Θ μζτρθςθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςτθν παροφςα ερευνθτικι διαδικαςία 

πραγματοποιικθκε αρχικά με ερωτθματολόγιο που βαςίςτθκε ςτουσ δείκτεσ Λογικι 

εξιγθςθ (Logical reasoning), Αλγόρικμοσ (Algorithm) Τμθματοποίθςθ (Decomposition), 

Μοτίβα και Γενίκευςθ (Patterns and Generalization), Αφαίρεςθ (Abstraction), Αξιολόγθςθ 

(Evaluation), όπωσ αυτοί υπαγορεφονται από τα αναλυτικά προγράμματα (Computer At 

School, Barefoot Computing). Ρεριελάμβανε 15 ερωτιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία που 

ακολουκείται για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ και οι απαντιςεισ βαςίςτθκαν ςτθν 

ψυχομετρικι 4βάκμια κλίμακα Likert, ωσ εξισ: 1 = Δεν ιςχφει, 2 = Λςχφει λίγο, 3 = Λςχφει 

πολφ, 4 = Λςχφει απόλυτα. 

3.9.6. ουμπρίκα επίλυςθσ προβλιματοσ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ (QU5) 

Θ υπολογιςτικι ςκζψθ αποτιμικθκε με τθν αξιολόγθςθ του τελευταίου παραδοτζου των 

μακθτϊν από τθν εκπαιδεφτρια χρθςιμοποιϊντασ ρουμπρίκα διαβακμιςμζνων κριτθρίων. Θ 

ρουμπρίκα αυτι προςαρμόςτθκε κατάλλθλα ςτουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ όπωσ 

υπαγορεφονται από τα αναλυτικά προγράμματα (Computer At School, Barefoot 

Computing). Για τθν απάντθςθ τθσ ρουμπρίκασ χρθςιμοποιικθκε ψυχομετρικι 5βάκμια 

κλίμακα Likert, ξεκινϊντασ από 0 βακμό – Μθ ικανοποιθτικι επίδοςθ, 1 – Χαμθλι επίδοςθ, 

2 – Μζτρια επίδοςθ, 3 – Καλι επίδοςθ, 4 – Εξαιρετικι επίδοςθ. 
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3.10. Ρεριγραφι Διαδικαςίασ Ζρευνασ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ζνα πρόγραμμα με 

τίτλο «Μικροί προγραμματιςτζσ ταξιδεφουν με τον Οδυςςζα», με ςκοπό τθ διδαςκαλία των 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ με το εργαλείο προγραμματιςμοφ SCRATCH, ςε ζννοιεσ 

STE(A)M ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Δθμιουργικθκε ζνα μικτό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που περιελάμβανε μια θλεκτρονικι τάξθ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ 

Moodle, αλλά και το εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου, αντίςτοιχα για τισ on-line και 

face-to-face δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν με γνϊμονα το 

μοντζλο ανάπτυξθσ κινιτρων ARCS, τισ τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming και 

Think-Pair-Share, αλλά και τεχνικζσ επίλυςθσ προβλιματοσ για τθν αξιολόγθςθ τριϊν 

βαςικϊν παραγόντων μάκθςθσ που είναι τα κίνθτρα, θ ςυνεργαςία και υπολογιςτικι 

ςκζψθ. Στo πλαίςιο τθσ ζρευνασ ςυμμετείχαν ωσ δείγμα 12 μακθτζσ Δ, Ε, ΣΤ δθμοτικοφ 

ςχολείου. Θ διαδικαςία πραγματοποιικθκε το διάςτθμα Μάρτιοσ – Μάιοσ 2017. 

 

Εικόνα 16: Θμερολόγιο face-to-face Συνεδριϊν 

Στο Σχιμα 19, παρουςιάηονται αναλυτικά οι τρεισ φάςεισ ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ – ΕΦΑΜΟΓΘ – 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ, τθσ διαδικαςίασ τθσ ζρευνασ κακϊσ επίςθσ και οι εννζα διδακτικζσ ενότθτεσ, 

όπωσ ακριβϊσ αυτζσ ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν.  

Θ ΦΑΣΘ 1, ωσ φάςθ προετοιμαςίασ, είναι απαραίτθτθ για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό παρουςιάςτθκε το ςενάριο και 

επεξθγικθκαν ςτουσ μακθτζσ οι ςτόχοι και οι κανόνεσ του προγράμματοσ, κακϊσ και το 

χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν (Εικόνα 16). Αρχικά ςυμπλθρϊκθκε απ’ τουσ μακθτζσ ζνα 

ερωτθματολόγιο για τθ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και ςτθ ςυνζχεια 
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εκπονικθκαν προκαταρκτικζσ δραςτθριότθτεσ για τον προγραμματιςμό και τθν επίλυςθ 

προβλιματοσ. Εν’ τζλει ςυμπλθρϊκθκε το ερωτθματολόγιο QU4 (Pre-Test).  

 

Σχιμα 19: Διαδικαςία τθσ Ζρευνασ 

Θ ΦΑΣΘ 2 αποτελεί τθν υλοποίθςθ, δθλαδι τθν εφαρμογι των κατάλλθλων ςτρατθγικϊν 

και τεχνικϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ του και τθν αποτίμθςθ 

των τριϊν διαφορετικϊν παραγόντων μάκθςθσ που είναι τα κίνθτρα, θ ςυνεργαςία και θ 

υπολογιςτικι ςκζψθ. Θ φάςθ αυτι αποτζλεςε και τθ μεγαλφτερθ ςε χρονικι διάρκεια και 

αφοροφςε τθ διδαςκαλία των βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν μζςα από τα πεδία 

STE(A)M. 

Θ ΦΑΣΘ 3 ωσ τελικι φάςθ, αποςκοπεί ςτθ ςυλλογι όλων των αναγκαίων δεδομζνων, μζςα 

από τθν ανάλυςθ των οποίων, προκφπτουν τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ερευνθτικισ 

εργαςίασ. Για το λόγο αυτό, αφοφ εκπονικθκαν οι τελικζσ δραςτθριότθτεσ και 

ςυμπλθρϊκθκαν τα ερωτθματολόγια QU1, QU2, QU3, QU4 (Post-Test) από τουσ μακθτζσ, 

εν τζλει αξιολογικθκε από τθν εκπαιδεφτρια (RU5) το τελευταίο παραδοτζο τουσ (D7).  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Ειςαγωγι 

Σφμφωνα με τθν ανωτζρω μεκοδολογία όπωσ αυτι ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε, 

ςυλλζχκθκαν δεδομζνα των οποίων θ ανάλυςθ κα παρουςιαςτεί ςτο κεφάλαιο αυτό. 

Στόχοσ, λοιπόν είναι να διαπιςτωκεί εάν καταγράφεται ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτισ 

τιμζσ των μεταβλθτϊν που μελετϊνται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. 

Οι ερευνθτικζσ μεταβλθτζσ που μελετικθκαν είναι τα Κίνθτρα (Motivation), θ Συνεργαςία 

(Collaboration), και θ Υπολογιςτικι Σκζψθ (Computational Thinking). Για τθν μζτρθςθ των 

μεταβλθτϊν αυτϊν ςυλλζχκθκαν δεδομζνα μζςω 4 ερωτθματολογίων και μίασ ρουμπρίκασ, 

τα οποία αναλφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα.  

4.2 Ρεριγραφικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται θ περιγραφικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ μζςα από τθν ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων. Για τισ ςτατιςτικζσ 

ποςοτικζσ αναλφςεισ χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο ανάλυςθσ δεδομζνων SPSS 

(Statistic Package for Social Science) ςτθν ζκδοςθ 20. 

4.2.1 Ερωτθματολόγιο προετοιμαςίασ μακθτι 

Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου αυτοφ προζκυψαν τα εξισ:  

Από τουσ 12 μακθτζσ, ο ζνασ μόνο δεν είχε υπολογιςτι και ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο. Πλοι 

διλωςαν πωσ χειρίηονται τον υπολογιςτι με ευκολία, αςχολοφνται περίπου 0-1 ϊρα 

κακθμερινά με παιχνίδια και Διαδίκτυο (67%) αλλά και με Σχολικζσ και Εξωςχολικζσ 

εργαςίεσ (33%). Το 33% των μακθτϊν δθλϊνει πωσ γνωρίηει τι είναι ο προγραμματιςμόσ 

υπολογιςτϊν και πωσ αυτόσ αφορά μια δφςκολθ διαδικαςία. Μολονότι, κανείσ δεν ζχει 

αςχολθκεί με αυτόν, δεν πιςτεφει πωσ πρόκειται για μια βαρετι διαδικαςία. Τζλοσ ζνασ 

μόνο γνϊριηε τθν φπαρξθ του προγραμματιςτικοφ εργαλείου SCRATCH. 

Επιπλζον, όςο αφορά τα μακιματα του ςχολείου αξίηει να ςθμειωκεί πωσ αγαπθμζνο 

μάκθμα των μακθτϊν αποτελοφν τα μακθματικά με 7 προτιμιςεισ, ενϊ το μάκθμα των 

φυςικϊν/μελζτθσ περιβάλλοντοσ δεν ςυγκεντρϊνει καμία προτίμθςθ. Επιπλζον, τα ίδια 
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μακιματα φαίνεται να δυςκολεφουν και τουσ περιςςότερουσ μακθτζσ όπωσ φαίνεται ςτα 

παρακάτω γραφιματα (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17: α) Μακιματα που αρζςουν περιςςότερο, β) Μάκθμα που δυςκολεφει περιςςότερο 

Ακόμθ 11/12 μακθτζσ πιςτεφουν πωσ θ χριςθ του υπολογιςτι, κα βοθκοφςε ςθμαντικά ςτο 

να καταλάβουν μακιματα που δυςκολεφονται περιςςότερο. Τα γραφιματα των επόμενων 

εικόνων παρουςιάηουν τα ποςοςτά των μακθτϊν ςχετικά με το βακμό ικανοποίθςθσ τουσ 

ςχετικά με τθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθ ςχολικι τάξθ, τισ ϊρεσ του μακιματοσ 

πλθροφορικισ και ΤΡΕ ςτο ςχολικό πρόγραμμα κακϊσ και το βακμό αρεςκείασ 

παρακολοφκθςθσ μακθμάτων εξ’ αποςτάςεωσ μζςω μιασ θλεκτρονικισ τάξθσ.  

 

Εικόνα 18: α) Ροςοςτό μακθτϊν Βακμόσ ικανοποίθςθσ χριςθσ υπολογιςτι ςτθ ςχολικι τάξθ και β) Βακμόσ 
ικανοποίθςθσ για τισ ϊρεσ πλθροφορικισ και ΤΡΕ ςτο ςχολικό πρόγραμμα 

 

Εικόνα 19: Βακμόσ αρζςκειασ παρακολοφκθςθσ θλεκτρονικϊν μακθμάτων 
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Σφμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκφπτει το γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν 

επιδιϊκει τθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Ειδικότερα μόνο το 8% δεν 

είναι ευχαριςτθμζνο με τθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθ ςχολικι τάξθ, ενϊ οι μιςοί μακθτζσ 

δείχνουν δυςαρζςκεια με τισ ϊρεσ τθσ πλθροφορικισ και ΤΡΕ ςτο ςχολικό πρόγραμμα (Λίγο 

ικανοποιθμζνοι: 42%, κακόλου ικανοποιθμζνοι: 8%). Ωςτόςο, θ ολομζλεια δείχνει ςε 

μεγάλο βακμό (Ρολφ: 50% – Ράρα Ρολφ: 50%) πρόκυμθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.  

4.2.2 Ερευνθτικά ερωτιματα 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 1 – RQ1: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν κίνθτρα γι 

αυτόν; 

Το ερευνθτικό ερϊτθμα 1 αναλφκθκε ςτα εξισ επιμζρουσ ερωτιματα: 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1 – RQ1.1: Ο ςχεδιαςμόσ face-to-face ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα 

(motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν;  

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 2 – RQ1.2: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε μία από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ξεχωριςτά –Ρροςοχι (Attention),  

Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), Λκανοποίθςθ (Satisfaction)– 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 3 – RQ1.3: Ο ςχεδιαςμόσ on-line δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει 

του μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 4 – RQ1.4: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε μία από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ξεχωριςτά –Ρροςοχι (Attention),  

Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), Λκανοποίθςθ (Satisfaction)– 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 
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Ερευνθτικό Ερϊτθμα 2 – RQ2: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν τθ ςυνεργαςία 

(collaboration); 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1– RQ2.1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ ξεχωριςτά –Θγεςία Και 

Ρρωτοβουλία (Leadership & Initiative), Συμμετοχι (Participation), Ευελιξία 

(Flexibility), Υπευκυνότθτα και Ραραγωγικότθτα (Responsibility & Productivity), 

Ανταπόκριςθ Και Εποικοδομθτικι Ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & 

Feedback), Αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation)– των μακθτϊν όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

Ερευνθτικό Ερϊτθμα 3 – RQ3: Είναι δυνατόν μζςω ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά 

και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ενιςχφςουν τθν 

υπολογιςτικι ςκζψθ (computational thinking) τουσ; 

 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1– RQ3.1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε 

κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ξεχωριςτά –Λογικι 

εξιγθςθ (Logical reasoning), Αλγόρικμοσ (Algorithm), Τμθματοποίθςθ 

(Decomposition), Μοτίβα και Γενίκευςθ (Patterns and Generalization), Αφαίρεςθ 

(Abstraction), και Αξιολόγθςθ (Evaluation)– των μακθτϊν όπωσ αυτζσ προκφπτουν 

από τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M; 

4.2.2.1 Ερευνθτικό ερϊτθμα 1 – RQ1 

Το ερευνθτικό ερϊτθμα 1 αναλφκθκε ςτα εξισ επιμζρουσ ερωτιματα: 

4.2.2.1.1 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.1 – RQ1.1 

Για το ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.1, διατυπϊκθκαν δυο υποκζςεισ H0 και H1 αντίκετεσ 

μεταξφ τουσ ωσ εξισ: 
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 H0: Ο ςχεδιαςμόσ face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του 

μοντζλου ARCS, δεν μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν.  

 H1: Ο ςχεδιαςμόσ face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του 

μοντζλου ARCS, μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν. 

Για το ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.1 χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο QU2 (Modified 

CIS) (ΡΑΑΤΘΜΑ Α3), το οποίο αξιολογεί τα κίνθτρα που αναπτφςςουν οι μακθτζσ ςε 

εκπαιδευτικό περιβάλλον κακοδθγοφμενο από τον εκπαιδευτι. Ο Ρίνακασ 12 παρουςιάηει 

τθν αντιςτοίχιςθ των ερωτιςεων ςτισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ARCS.  

Ρίνακασ 12: Modified CIS – Οδθγόσ αντιςτοίχιςθσ Ερωτιςεων ςτισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ARCS 

Συνιςτϊςεσ Ρροςοχι Συςχζτιςθ Εμπιςτοςφνθ Λκανοποίθςθ Κίνθτρα 

Ερωτιςεισ 

1 
4 (αντίςτροφθ) 
10 
15 
21 
24 
26 (αντίςτροφθ) 
29 

2 
5 
8 (αντίςτροφθ) 
13 
20 
22 
23 
25 (αντίςτροφθ) 
28 

3 
6 (αντίςτροφθ) 
9 
11 (αντίςτροφθ) 
17 (αντίςτροφθ) 
27 
30 
34 

7 (αντίςτροφθ) 
12 
14 
16 
18 
19 
31 (αντίςτροφθ) 
32 
33 

1 - 34 

Ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου διενεργικθκε χριςθ του διαδεδομζνου δείκτθ 

Cronbach’s a, όπωσ ακριβϊσ παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα. 

Ρίνακασ 13: Υπολογιςμόσ αξιοπιςτίασ Modified CIS, με τον δείκτθ Cronbach’s a 

Συνιςτϊςα ARCS Cronbach’s a 

Ρροςοχι .70 

Συςχζτιςθ .76 

Εμπιςτοςφνθ .70 

Λκανοποίθςθ .71 

Κίνθτρα .83 

Θ ανάλυςθ ςτθρίχκθκε ςτο ςτατιςτικό κριτιριο (One-Sample t-test). Για να είναι αυτό 

εφικτό, ζγινε ζλεγχοσ κανονικότθτασ του δείγματοσ. Δεδομζνου ότι το δείγμα είναι μικροφ 

μεγζκουσ n=12, n≤50, επιλζχκθκε το κριτιριο Shapiro-Wilk, με Sig=0,32=32% (p_value). 

Εφόςον p_value=32% > 5%, ωσ ςυμπζραςμα προκφπτει ότι το δείγμα προζρχεται από μια 

προςεγγιςτικά κανονικι κατανομι. 
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Ρίνακασ 14: Ζλεγχοσ κανονικότθτασ δείγματοσ για τθ μεταβλθτι Κίνθτρα (Modified CIS) 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Motivation ,145 12 ,200* ,924 12 ,320 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ εικόνα (Εικόνα 20) το διάγραμμα Q-Q Plot για τθ 

μεταβλθτι Κίνθτρα με βάςθ το ερευνθτικό εργαλείο QU2 (Modified CIS). 

 

 
Εικόνα 20: Normal Q-Q plot τθσ μεταβλθτισ Κίνθτρα (Modified CIS) 

Συνεπϊσ, θ πραγματοποίθςθ ενόσ t-test ενόσ δείγματοσ (One-Sample t-Test) μονόπλευρου 

ελζγχου ζδωςε μζςο μ= 4,269608. Εφόςον μ>μ0 όπου μ0 είναι θ μζςθ τιμι των 

απαντιςεων (1 - 5, Διαφωνϊ απόλυτα – Συμφωνϊ απόλυτα) τθν τιμι 3 (Test Value c=3) και 

δείκτθ ςθμαντικότθτασ α= 0,05=5%, θ τιμι του Sig/2 = 0,000 < 0,05 (p_value). Αυτό ςθμαίνει 

πωσ πρζπει να απορριφκεί θ μθδενικι υπόκεςθ H0 και να γίνει δεκτι θ εναλλακτικι 

υπόκεςθ Θ1. 

Ρίνακασ 15: One Sample T-test για τθν μεταβλθτι Κίνθτρα (Modified CIS)  

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Motivation 13,952 11 ,000 1,39583 1,1756 1,6160 

Συνεπϊσ, ο ςχεδιαςμόσ face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, 

μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

γι’ αυτόν. 
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4.2.2.1.2 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.2 – RQ1.2 

Για το ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.2, ειδικότερα, διατυπϊκθκαν οι εξισ επιμζρουσ 

ςτατιςτικζσ υποκζςεισ για κάκε μία ςυνιςτϊςα του μοντζλου. Συγκεκριμζνα: 

Για τθν ςυνιςτϊςα ΡΟΣΟΧΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςυνιςτϊςα Ρροςοχι 

(Attention) των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςυνιςτϊςα Ρροςοχι (Attention) 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τθν ςυνιςτϊςα ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Συςχζτιςθ (Relevance) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Συςχζτιςθ (Relevance) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τθν ςυνιςτϊςα ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Εμπιςτοςφνθ (Confidence) 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Εμπιςτοςφνθ (Confidence) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τθν ςυνιςτϊςα ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Λκανοποίθςθ (Satisfaction) 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  
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 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Λκανοποίθςθ (Satisfaction) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 O Ρίνακασ 16, παρουςιάηει τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων βάςει του κριτθρίου ενόσ t-

test ενόσ δείγματοσ (One-Sample t-Test) ςτο δείγμα με κριτιριο ελζγχου τθν μζςθ τιμι των 

απαντιςεων (1 - 5, Διαφωνϊ απόλυτα – Συμφωνϊ απόλυτα) τθν τιμι 3 (Test Value c=3) και 

δείκτθ ςθμαντικότθτασ α= 0,05=5%. 

Ρίνακασ 16: One Sample T-test για κάκε μια από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS (Modified CIS)  

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Αttention 10,962 11 ,000 1,36458 1,0906 1,6386 

Relevance 9,253 11 ,000 1,32407 1,0091 1,6390 

Confidence 6,917 11 ,000 ,98958 ,6747 1,3045 

Satisfaction 10,665 11 ,000 1,37963 1,0949 1,6643 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 (p_value). Αυτό ςθμαίνει πωσ πρζπει να 

απορριφκεί θ μθδενικι υπόκεςθ H0 και να γίνει δεκτι θ εναλλακτικι υπόκεςθ Θ1, ςε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ, που ςυνεπάγεται τθν ζνδειξθ ςτατιςτικά ςθμαντικισ επίδραςθσ ςτισ 

ςυνιςτϊςεσ Ρροςοχι (Attention),  Συςχζτιςθ (Relevance), Εμπιςτοςφνθ (Confidence), 

Λκανοποίθςθ (Satisfaction), των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό face-to-face 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ 

μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

4.2.2.1.3 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.3 – RQ1.3 

Ομοίωσ, για το ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.3, διατυπϊκθκαν δυο υποκζςεισ H0 και H1 

αντίκετεσ μεταξφ τουσ ωσ εξισ: 

 H0: Ο ςχεδιαςμόσ on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, δεν 

μπορεί να αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν. 

 H1: Ο ςχεδιαςμόσ on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, μπορεί να 
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αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ 

αυτόν. 

Για το ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.3 χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο QU1 (Modified 

IMMS) (ΡΑΑΤΘΜΑ Α2), το οποίο αξιολογεί τα κίνθτρα που αναπτφςςουν οι μακθτζσ ςε 

ζνα θλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μζςα από τθν αξιολόγθςθ του υλικοφ που αυτό 

περιλαμβάνει, όπωσ είναι το περιβάλλον μιασ θλεκτρονικισ τάξθσ. Ο επόμενοσ πίνακασ 

παρουςιάηει τθν αντιςτοίχιςθ Ερωτιςεων ςτισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ARCS. 

Ρίνακασ 17: Modified IMMS – Οδθγόσ αντιςτοίχιςθσ Ερωτιςεων ςτισ ςυνιςτϊςεσ του μοντζλου ARCS 

Συνιςτϊςεσ Ρροςοχι Συςχζτιςθ Εμπιςτοςφνθ Λκανοποίθςθ Κίνθτρα 

Ερωτιςεισ 

2 
8 
11 
12 (αντίςτροφθ) 
15 (αντίςτροφθ) 
17 
20 
22 (αντίςτροφθ) 
24 
28 
29 (αντίςτροφθ) 
31 (αντίςτροφθ) 

6 
9 
10 
16 
18 
23 
26 (αντίςτροφθ) 
30 
33 

1 
3 (αντίςτροφθ) 
4 
7 (αντίςτροφθ) 
13 
19 (αντίςτροφθ) 
25 
34 (αντίςτροφθ) 
35 

5 
14 
21 
27 
32 
36 

1 - 36 

Ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου διενεργικθκε χριςθ του διαδεδομζνου 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Cronbach’s a. Για να είναι αποδεκτζσ οι τιμζσ του ςυντελεςτι αυτοφ 

κα πρζπει να είναι πάνω από 0.7, όπωσ ακριβϊσ παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα. 

Ρίνακασ 18: Υπολογιςμόσ αξιοπιςτίασ Modified IMMS, με τον δείκτθ Cronbach a 

Συνιςτϊςα ARCS Cronbach’s a 

Ρροςοχι .72 

Συςχζτιςθ .71 

Εμπιςτοςφνθ .89 

Λκανοποίθςθ .77 

Κίνθτρα .85 

Θ ανάλυςθ ςτθρίχκθκε ςτο ςτατιςτικό κριτιριο (One-Sample t-test) και λόγω του γεγονότοσ 

ότι το δείγμα είναι μικροφ μεγζκουσ n=12, n≤50, ζγινε ζλεγχοσ κανονικότθτασ του 

δείγματοσ επιλζγοντασ το κριτιριο Shapiro-Wilk. Σφμφωνα μ’ αυτό, θ τιμι Sig=0,398=39,8% 

> 5%, απζδειξε ότι το δείγμα προζρχεται από μια προςεγγιςτικά κανονικι κατανομι. 

Ρίνακασ 19: Ζλεγχοσ κανονικότθτασ δείγματοσ για τθ μεταβλθτι Κίνθτρα (Modified IMMS) 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Motivation ,160 12 ,200* ,932 12 ,398 
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Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ εικόνα (Εικόνα 21) το διάγραμμα κανονικότθτασ 

Q-Q Plot για τθ μεταβλθτι Κίνθτρα με βάςθ το ερευνθτικό εργαλείο QU1 (Modified IMMS). 

 
Εικόνα 21: Normal Q-Q plot τθσ μεταβλθτισ Κίνθτρα (Modified IMMS) 

Ομοίωσ, θ πραγματοποίθςθ ενόσ t-test ενόσ δείγματοσ (One-Sample t-Test) μονόπλευρου 

ελζγχου ςτο δείγμα με κριτιριο ελζγχου τθν μζςθ τιμι των απαντιςεων (1 - 5, Διαφωνϊ 

απόλυτα – Συμφωνϊ απόλυτα) τθν τιμι 3 (Test Value c=3) και δείκτθ ςθμαντικότθτασ α= 

0,05=5%, ζδωςε ωσ τιμι Sig= 0,000. Εφόςον θ τιμι του μζςου είναι 4,3958 > 3 τότε Sig/2=  

0,000 < 0,05 (p_value).  

Ρίνακασ 20: One-Sample Test για τθ μεταβλθτι Κίνθτρα (Modified IMMS) 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Motivation 12,558 11   ,000 1,26961 1,0471 1,4921 

Επομζνωσ, κα πρζπει να γίνει αποδεκτι θ εναλλακτικι υπόκεςθ Θ1, κατά τθν οποία ο 

ςχεδιαςμόσ on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS, μπορεί να 

αναπτφξει τα κίνθτρα (motivation) ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γι’ αυτόν. 
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4.2.2.1.4 Ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.4 – RQ1.4 

Για το ερευνθτικό υποερϊτθμα 1.4 ειδικότερα, διατυπϊκθκαν οι εξισ επιμζρουσ 

ςτατιςτικζσ υποκζςεισ για κάκε μία ςυνιςτϊςα του μοντζλου. Συγκεκριμζνα: 

Για τθν ςυνιςτϊςα ΡΟΣΟΧΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Ρροςοχι (Attention) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Ρροςοχι (Attention) των μακθτϊν 

μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν 

εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τθν ςυνιςτϊςα ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Συςχζτιςθ (Relevance) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Συςχζτιςθ (Relevance) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τθν ςυνιςτϊςα ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Εμπιςτοςφνθ (Confidence) 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Εμπιςτοςφνθ (Confidence) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τθν ςυνιςτϊςα ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Λκανοποίθςθ (Satisfaction) 

των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

του προγραμματιςμοφ μζςα από τα πεδία STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS.  
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 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν Λκανοποίθςθ (Satisfaction) των 

μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία του 

προγραμματιςμοφ μζςα από τα πεδία STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS.  

O Ρίνακασ 21, παρουςιάηει τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων βάςει του κριτθρίου ενόσ t-

test ενόσ δείγματοσ (One-Sample t-Test) ςτο δείγμα με κριτιριο ελζγχου τθν μζςθ τιμι των 

απαντιςεων (1 - 5, Διαφωνϊ απόλυτα – Συμφωνϊ απόλυτα) τθν τιμι 3 (Test Value c=3) και 

δείκτθ ςθμαντικότθτασ α= 0.05=5%. 

Ρίνακασ 21: One Sample T-test για κάκε μια από τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS (Modified IMMS)  

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Attention 17,841 11 ,000 1,45833 1,2784 1,6382 

Relevance 13,669 11 ,000 1,37963 1,1575 1,6018 

Confidence 4,368 11 ,001 1,03704 ,5145 1,5596 

Satisfaction 25,797 11 ,000 1,83333 1,6769 1,9898 

Στισ ςυνιςτϊςεσ Attention, Relevance, Satisfaction απζδειξε Sig= 0,000 < 0,05 (p_value) και 

Confidence Sig= 0,001 < 0,05. Αυτό ςθμαίνει πωσ πρζπει να απορριφκεί θ μθδενικι 

υπόκεςθ H0 και να γίνει δεκτι θ εναλλακτικι υπόκεςθ Θ1 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που 

ςυνεπάγεται τθν ζνδειξθ ςτατιςτικά ςθμαντικισ επίδραςθσ ςτισ ςυνιςτϊςεσ ΡΟΣΟΧΘ, 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ, ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ, ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ, των μακθτϊν μζςα από τον ςχεδιαςμό on-line 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ 

STE(A)M. 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των δυο ερωτθματολογίων μζςα από τον ςτατιςτικό ζλεγχο 

υποκζςεων απζδειξε ότι ζνα μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον που περιλαμβάνει εξίςου 

face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από τα ζννοιεσ STE(A)M αποκαλφπτει μια ςτατιςτικά ςθμαντικι 

επίδραςθ ςτα κίνθτρα των μακθτϊν, αλλά ειδικότερα ςτισ ςυνιςτϊςεσ του, ΡΟΣΟΧΘ, 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ, ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ και ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΣΘ.  

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι αναλφςεισ που ακολουκοφν. Ο Ρίνακασ 22, 

παρουςιάηει τουσ αρικμθτικοφσ μζςουσ, που ςθμειϊκθκαν για κάκε ςυνιςτϊςα του 

μοντζλου ARCS ςυγκριτικά ςτο face-to-face και on-line εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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Ρίνακασ 22: Αρικμθτικοί μζςοι για τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS (Modified CIS, Modified IMMS)  

  (Modified CIS) 

Face-to-face 

(Modified IMMS) 

On-line 

Mean Difference 

Αttention 4,365 4,458 0,093 

Relevance 4,324 4,380 0,056 

Confidence 3,990 4,037 0,047 

Satisfaction 4,380 4,833 0,453 

Motivation 4,269 4,396 0,127 

Συγκρίνοντασ τουσ μζςουσ όρουσ των απαντιςεων των μακθτϊν όπωσ αυτοί προκφπτουν 

για κάκε ςυνιςτϊςα κινιτρων ςτα δυο διαφορετικά περιβάλλοντα, παρατθρείται αφξθςθ 

ςτθν τιμι τουσ, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι μεγαλφτερθ κετικι επίδραςθ ςτα κίνθτρα 

είχαν οι δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν ςτο on-line εκπαιδευτικό περιβάλλον, απ’ ότι 

ςτο face-to-face περιβάλλον. Ειδικότερα, μεγαλφτερθ διαφορά ςτθν τιμι των μζςων 

φαίνεται να ζχει θ ςυνιςτϊςα τθσ Λκανοποίθςθσ. 

4.2.2.1.5 Ζλεγχοσ ςυςχετίςεων ςυνιςτωςϊν του μοντζλου ARCS 

Για τθν ανάδειξθ ςυςχετίςεων μεταξφ των μεταβλθτϊν χρθςιμοποιικθκε ο μθ 

παραμετρικόσ ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Spearman rho, ο οποίοσ όπωσ ιδθ προαναφζρκθκε, 

αξιολογεί το πόςο καλά μπορεί να περιγραφεί θ ςχζςθ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν Χ, Υ 

χρθςιμοποιϊντασ μια μονότονθ ςυνάρτθςθ. Κετικι ςυςχζτιςθ, αναφζρεται όταν το 

πρόςθμο τθσ τιμισ του ςυντελεςτι είναι κετικό και υποδθλϊνει τθν ταυτόχρονθ αφξθςθ 

των δυο μεταβλθτϊν. Αντίκετα, αρνθτικι ςυςχζτιςθ αναφζρεται όταν το πρόςθμο είναι 

αρνθτικό και υποδθλϊνει ότι ενϊ θ μία μεταβλθτι αυξάνεται, θ άλλθ μειϊνεται και 

αντιςτρόφωσ. Επιπλζον, οι τιμζσ κυμαίνονται από -1 ζωσ 1 με τισ τιμζσ κοντά ςτο 0 να 

υποδθλϊνουν μθδενικι ςυςχζτιςθ. 

Ρίνακασ 23: Συντελεςτισ Συςχζτιςθσ Spearman’s rho για τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS – Modified CIS 

 Relevance Confidence Satisfaction 

Attention ,662** ,259 ,106 

Relevance   ,428 ,379 

Confidence   ,102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Ππωσ και ςτον προθγοφμενο πίνακα (Ρίνακασ 23), ζτςι και ςτον επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 

24) παρουςιάηονται οι τιμζσ του δείκτθ rho. 
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Ρίνακασ 24: Συντελεςτισ Συςχζτιςθσ Spearman’s rho για τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS – Modified IMMS 

 Relevance Confidence Satisfaction 

Attention ,571* ,522* ,531* 

Relevance   ,651* ,130 

Confidence   ,314 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 

Το κριτιριο αυτό είναι μθ παραμετρικό, που ςθμαίνει ότι δεν απαιτείται θ κανονικότθτα 

του δείγματοσ, ενϊ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ελεγχκεί θ ςυςχζτιςθ χωρίσ τθσ φπαρξθ 

γραμμικότθτασ. Ο ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ δεν απζδειξε ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ (ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ 0,01) για όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS ςτο face-to-face περιβάλλον, αλλά 

μόνο κετικι «δυνατι» ςυςχζτιςθ, rho(12)= 0,662 που ςθμαίνει ότι όταν αυξάνεται θ μία, 

αυξάνεται και θ άλλθ ταυτόχρονα. Ομοίωσ, ο ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ ςτο on-line περιβάλλον 

μεταξφ τθσ ςυνιςτϊςασ Ρροςοχι φαίνεται να ζχει κετικι «μζτρια» ςυςχζτιςθ, με όλεσ τισ 

υπόλοιπεσ ςυνιςτϊςεσ (ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,05) όπωσ και τθσ ςυνιςτϊςασ 

Συςχζτιςθ με τθ ςυνιςτϊςα Εμπιςτοςφνθ φαίνεται να ζχει κετικι «δυνατι» ςυςχζτιςθ που 

ςυνεπάγεται ότι θ αφξθςθ τθσ προςοχισ, αυξάνει τθν ςυςχζτιςθ, τθν εμπιςτοςφνθ και τθν 

ικανοποίθςθ, ενϊ θ αφξθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ αυξάνει τθν εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν. Σε όλεσ 

τισ άλλεσ περιπτϊςεισ ο ζλεγχοσ δεν απζδειξε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ.  

Στθ ςυνζχεια ο επόμενοσ πίνακασ παρουςιάηει τισ ςυςχετίςεισ κατ’ αντιςτοιχία των 

ςυνιςτωςϊν των κινιτρων για το face-to-face και on-line εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπωσ 

μετρικθκαν μζςα από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν. 

Ρίνακασ 25: Συντελεςτισ Συςχζτιςθσ Spearman’s rho για τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS αντίςτοιχα ςτο on-line & 
face-to-face περιβάλλον 

 Attention 

IMMS 

Relevance 

IMMS 

Confidence 

IMMS 

Satisfaction 

IMMS 

Attention CIS .223    

Relevance CIS  -,065   

Confidence CIS   .548  

Satisfaction CIS    -,712** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Ππωσ κανείσ μπορεί να διαπιςτϊςει, θ μόνθ ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ 0,01 αφορά τθ ςυνιςτϊςα Λκανοποίθςθ. Ρρόκειται για μια αρνθτικι 

«δυνατι» ςυςχζτιςθ που δθλϊνει πωσ όταν θ ικανοποίθςθ των μακθτϊν ςτο on-line 

περιβάλλον αυξάνεται rho(12)= -0,712, θ ικανοποίθςθ τουσ αντίςτοιχα ςτο face-to-face 

μειϊνεται και αντιςτρόφωσ. 
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4.2.2.2 Ερευνθτικό ερϊτθμα 2 – RQ2 

Για το ερευνθτικό ερϊτθμα 2, διατυπϊκθκαν δυο υποκζςεισ H0 και H1 αντίκετεσ μεταξφ 

τουσ ωσ εξισ: 

 H0: Μζςω ενόσ προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ 

ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ δεν είναι δυνατόν να αναπτφξουν τθ ςυνεργαςία (collaboration). 

 H1: Μζςω ενόσ προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ 

ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι δυνατόν να αναπτφξουν τθ ςυνεργαςία (collaboration). 

Για το ερευνθτικό ερϊτθμα 2 χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο QU3 (ΡΑΑΤΘΜΑ Α4), 

το οποίο αξιολογεί τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ. Θ δομι του ερωτθματολογίου ωσ προσ 

τουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ κακϊσ και ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου που 

διενεργικθκε χριςθ του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Cronbach’s a, παρουςιάηονται ςτον 

επόμενο πίνακα. 

Ρίνακασ 26: Οδθγόσ αντιςτοίχιςθσ ερωτιςεων ςτουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ και ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ με τον 
δείκτθ Cronbach’s a 

Δείκτεσ Ερωτιςεισ Cronbach’s a 

Θγεςία και πρωτοβουλία 1 – 4 .79 

Συμμετοχι 5 – 8 .70 

Ευελιξία 9 – 13 .93 

Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα 14 – 16 .70 

Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ 17 – 18 .69 

Αυτορρφκμιςθ 19 – 20 .72 

Συνεργαςία 1 – 20 .94 

Λόγω του ότι το δείγμα είναι μικροφ μεγζκουσ n=12, n≤50, πραγματοποιικθκε ξανά 

ζλεγχοσ κανονικότθτασ ςφμφωνα με το κριτιριο Shapiro-Wilk. Αυτό, με Sig=0,164=16,4% > 

5%, απζδειξε ότι το δείγμα προζρχεται από μια προςεγγιςτικά κανονικι κατανομι. 

Ρίνακασ 27: Ζλεγχοσ κανονικότθτασ δείγματοσ για τθ μεταβλθτι Συνεργαςία 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Collaboration ,195 12 ,200* ,901 12 ,164 
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Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το διάγραμμα κανονικότθτασ Q-Q Plot για τθ μεταβλθτι 

ςυνεργαςία. 

 
 

Εικόνα 22: Normal Q-Q plot τθσ μεταβλθτισ Συνεργαςία 

Ραρόμοια, θ πραγματοποίθςθ ενόσ t-test ενόσ δείγματοσ (One-Sample t-Test) 

μονόπλευρου ελζγχου ςτο δείγμα ζδωςε μζςθ τιμι μ= 4,077778. Εφόςον τζκθκε κριτιριο 

ελζγχου τθν μζςθ τιμι των απαντιςεων (1 - 5, Κακόλου – Ράρα πολφ) τθν τιμι 3 (Test 

Value c=3) και δείκτθ ςθμαντικότθτασ α= 0,05=5%, ζδωςε ωσ τιμι Sig= 0,001. Ταυτόχρονα 

μ> μ0 δθλαδι  4,077778 > 3 και Sig /2 = 0,001/2 < 0.05. 

Ρίνακασ 28: One-Sample Test για τθ μεταβλθτι Συνεργαςία 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Collaboration 4,706 11 ,001 1,07778 ,5737 1,5818 

Επομζνωσ, κα πρζπει να γίνει αποδεκτι θ εναλλακτικι υπόκεςθ κατά τθν οποία μζςω ενόσ 

προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face 

αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ STE(A)M για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι δυνατόν να αναπτφξουν 

τθ ςυνεργαςία. 

4.2.2.2.1 Ερευνθτικό ερϊτθμα 1.1 – RQ1.1 

Ενδιαφζρον ωςτόςο παρουςιάηει θ ανάλυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτουσ επιμζρουσ δείκτεσ τθσ, 

δθλαδι ςτθν θγεςία και πρωτοβουλία, ςτθν ςυμμετοχι, ςτθν ευελιξία, ςτθν υπευκυνότθτα 
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και παραγωγικότθτα, ςτθν ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ και ςτθν 

αυτορρφκμιςθ. Για το λόγο αυτό διατυπϊκθκαν επιμζρουσ ερευνθτικζσ υποκζςεισ, με 

ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ ςτατιςτικϊν ελζγχων. 

Για τον δείκτθ ΘΓΕΣΛΑ και ΡΩΤΟΒΟΥΛΛΑ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν θγεςία και ςτθν 

πρωτοβουλία (Leadership & Initiative) των μακθτϊν ςτθν ομάδα τουσ, όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν θγεςία και ςτθν πρωτοβουλία 

(Leadership & Initiative) των μακθτϊν ςτθν ομάδα τουσ, μζςα από τον ςχεδιαςμό 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Για τον δείκτθ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ  

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςυμμετοχι (Participation) 

των μακθτϊν ςτο μάκθμα όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςυμμετοχι (Participation) των 

μακθτϊν ςτο μάκθμα όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Για τον δείκτθ ΕΥΕΛΛΞΛΑ 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ευελιξία (Flexibility) των 

μακθτϊν ωσ προσ το ςεβαςμό και τθν υποςτιριξθ των ρόλων και κανόνων τθσ 

ομάδασ, όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ευελιξία (Flexibility) των μακθτϊν 

ωσ προσ το ςεβαςμό και τθν υποςτιριξθ των ρόλων και κανόνων τθσ ομάδασ, όπωσ 

αυτι προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  
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Για τον δείκτθ ΥΡΕΥΚΥΝΟΤΘΤΑ και ΡΑΑΓΩΓΛΚΟΤΘΤΑ 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν υπευκυνότθτα και ςτθν 

παραγωγικότθτα  των μακθτϊν ωσ προσ τα παραδοτζα των ομάδων τουσ, μζςα από 

τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν υπευκυνότθτα και ςτθν 

παραγωγικότθτα (Responsibility & Productivity) των μακθτϊν ωσ προσ τα 

παραδοτζα των ομάδων τουσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν μζςα από τον ςχεδιαςμό 

ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τον δείκτθ ΑΝΤΑΡΟΚΛΣΘ και ΕΡΟΛΚΟΔΟΜΘΤΛΚΘ ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΘΣΘ 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ανταπόκριςθ και ςτθν 

εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & Feedback) των μακθτϊν ςτθν 

ομάδα τουσ, όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ανταπόκριςθ και ςτθν 

εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & Feedback) των μακθτϊν ςτθν 

ομάδα τουσ, όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τον δείκτθ ΑΥΤΟΥΚΜΛΣΘ 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αυτορρφκμιςθ (Self-

Regulation) των μακθτϊν ωσ προσ το αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ τουσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αυτορρφκμιςθ (Self-Regulation) 

των μακθτϊν ωσ προσ το αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ τουσ, όπωσ αυτι προκφπτει 

μζςα από τον ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

O Ρίνακασ 29, παρουςιάηει τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων βάςει ενόσ δίπλευρου 

ελζγχου t-test ενόσ δείγματοσ (One-Sample t-Test) με τιμι ελζγχου τθν μζςθ τιμι των 
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απαντιςεων (1 - 5, Διαφωνϊ απόλυτα – Συμφωνϊ απόλυτα) τθν τιμι 3 (Test Value c=3) και 

δείκτθ ςθμαντικότθτασ α= 0,05=5%. 

Ρίνακασ 29: One Sample T-test για κάκε ζναν δείκτθ ςυνεργαςίασ  

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Leadership & 

Initiative 
2,918 11 ,014 ,85417 ,2100 1,4983 

Participation 5,480 11 ,000 1,12500 ,6732 1,5768 

Flexibility 3,853 11 ,003 1,08333 ,4644 1,7022 

Responsibility & 

Productivity 
5,698 11 ,000 1,22222 ,7501 1,6944 

Responsiveness & 

Constructive 

Feedback 

3,045 11 ,011 ,62500 ,1732 1,0768 

Self-Regulation 8,204 11 ,000 1,58333 1,1586 2,0081 

Σε όλουσ τουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ, δθλαδι τθν Θγεςία και πρωτοβουλία (Leadership & 

Initiative), τθν Συμμετοχι (Participation), τθν Ευελιξία (Flexibility), τθν Υπευκυνότθτα και 

παραγωγικότθτα (Responsibility & productivity), τθν Ανταπόκριςθ και εποικοδομθτικι 

ανατροφοδότθςθ (Responsiveness & Constructive Feedback), αλλά και τθν Αυτορρφκμιςθ 

(Self-Regulation) απζδειξε αντίςτοιχα Sig= 0,014, Sig= 0,000, Sig= 0,003 Sig= 0,000, Sig= 

0,011 και Sig= 0,000, τιμζσ μικρότερεσ του 0,05. Αυτό ςθμαίνει πωσ πρζπει να απορριφκεί θ 

μθδενικι υπόκεςθ H0 και να γίνει δεκτι θ εναλλακτικι υπόκεςθ Θ1 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, 

που ςυνεπάγεται τθν ζνδειξθ ςτατιςτικά ςθμαντικισ επίδραςθσ  ςε όλουσ τουσ δείκτεσ που 

αναλφεται θ ςυνεργαςία, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από το ςχεδιαςμό ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ μζςα από τα πεδία STE(A)M, 

βάςει του μοντζλου ARCS.  

4.2.2.2.2 Ζλεγχοσ ςυςχετίςεων δεικτϊν ςυνεργαςίασ 

Στθ ςυνζχεια επιχειρικθκε θ ςυςχζτιςθ των δεικτϊν τθσ ςυνεργαςίασ χριςθ του μθ 

παραμετρικοφ ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Spearman’s rho (ρ), όπωσ παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 30). 
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Ρίνακασ 30: Συντελεςτισ Συςχζτιςθσ Spearman’s rho για τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS – Modified CIS 

 Participation Flexibility Responsibility & 

Productivity 

Responsiveness & 

Constructive 

Feedback 

Self-Regulation 

Leadership & Initiative ,654* ,672* ,815** ,646* ,549 

Participation  ,817** ,785** ,499 ,781** 

Flexibility   ,840** ,346 ,801** 

Responsibility & Productivity    ,386 ,866** 

Responsiveness & 

Constructive Feedback 
    ,424 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Σε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0.01, φαίνεται να υπάρχουν «πολφ δυνατζσ» κετικζσ 

ςυςχετίςεισ μεταξφ των εξισ δεικτϊν: 

 Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα, Θγεςία και πρωτοβουλία με ρ=0,815, 

 Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα, Ευελιξία με ρ=0,840, 

 Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα, Αυτορρφκμιςθ με ρ=0,866, 

 Ευελιξία, Συμμετοχι με ρ=0,817, 

 Ευελιξία, Αυτορρφκμιςθ με ρ=0,801, 

όπωσ και  «δυνατζσ» κετικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των: 

 Συμμετοχι, Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα  με ρ=0,785, 

 Συμμετοχι, Αυτορρφκμιςθ με ρ=0,781, 

Σε επίπεδο ςθμαντικότθτασ  0.05, φαίνεται να υπάρχουν κετικζσ «δυνατζσ ςυςχετίςεισ» 

μόνο μεταξφ του δείκτθ Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα με τουσ δείκτεσ Συμμετοχι, 

Ευελιξία με ρ=0,654, ρ=0,672 αντίςτοιχα. Σε κάκε άλλο ςυνδυαςμό δεικτϊν δεν φαίνεται να 

προκφπτει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ. 

4.2.2.3 Ερευνθτικό ερϊτθμα 3 – RQ3 

Για το ερευνθτικό ερϊτθμα 3, διατυπϊκθκαν δυο υποκζςεισ H0 και H1 αντίκετεσ μεταξφ 

τουσ ωσ εξισ: 

 H0: Μζςω ενόσ προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ 

ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ ςε πεδία STE(A)M για τθ 
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διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ δεν είναι δυνατόν να ενιςχφςουν τθν υπολογιςτικι ςκζψθ τουσ. 

 H1: Μζςω ενόσ προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, παρζχοντασ 

ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ ςε πεδία STE(A)M για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι δυνατόν να ενιςχφςουν τθν υπολογιςτικι ςκζψθ τουσ. 

Για το ερευνθτικό ερϊτθμα 3 χρθςιμοποιικθκαν το ερωτθματολόγιο QU4, και θ ρουμπρίκα 

RU5 (ΡΑΑΤΘΜΑ Α5, Α6 αντίςτοιχα). Και τα δυο αυτά ερευνθτικά μζςα αξιολογοφν τθν 

ενίςχυςθ δεξιοτιτων υπολογιςτικισ ςκζψθσ κατά τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Για το QU4 

αξιοποιικθκε ζνα Paired Samples T-test ςυγκρίνοντασ τισ τιμζσ των μζςων πριν και μετά τθ 

πειραματικι διαδικαςία. Ο επόμενοσ πίνακασ (Ρίνακασ 31) παρουςιάηει τθν κατανομι των 

ερωτιςεων ςτουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και τον δείκτθ αξιοπιςτίασ Cronbach’s a. 

Ρίνακασ 31: Οδθγόσ αντιςτοίχιςθσ ερωτιςεων ςτουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και τον ζλεγχο 
αξιοπιςτίασ Cronbach’s a 

Δείκτεσ 
Λογικι Εξιγθςθ  Αλγόρικμοσ  Τμθματοποίθςθ Μοτίβα 

και 
Γενίκευςθ 

Αφαίρεςθ Αξιολόγθςθ Υπολογιςτικι 
Σκζψθ 

Ερωτιςεισ 

1 (αντίςτροφθ) 
2 
4 
11 

7 
10 

4 
6 
9 

5 
13 

3 
8 
9 
14 (αντίςτροφθ) 

11 
12 
15 

1 – 15 

Cronbach’s a .73 .75 .72 .73 .70 .82 .73 

Λόγω του ότι το δείγμα είναι μικροφ μεγζκουσ n=12, n≤50, πραγματοποιικθκε ξανά 

ζλεγχοσ κανονικότθτασ ςφμφωνα με το κριτιριο Shapiro-Wilk όπωσ παρουςιάηεται 

αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 32). 

Ρίνακασ 32: Ζλεγχοσ κανονικότθτασ δείγματοσ για τθ μεταβλθτι Υπολογιςτικι Σκζψθ 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Computational Thinking Pre ,129 12 ,200* ,940 12 ,493 

Computational Thinking Post ,194 12 ,200* ,890 12 ,117 

 

Για τισ τιμζσ του δείγματοσ πριν και μετά, ο ζλεγχοσ κανονικότθτασ ςφμφωνα με το κριτιριο 

Shapiro-Wilk, επζςτρεψε τιμι Sig=0,493=49,3% > 5%, και Sig=0,117=11,7% > 5%, απζδειξε 

ότι το δείγμα προζρχεται από μια προςεγγιςτικά κανονικι κατανομι. 
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Εικόνα 23: Normal Q-Q plot τθσ μεταβλθτισ Υπολογιςτικι Σκζψθ 

Ακολουκεί ο πίνακασ που αφορά τουσ αρικμθτικοφσ μζςουσ τθσ μεταβλθτισ Υπολογιςτικι 

Σκζψθ (Ρίνακασ 33). 

Ρίνακασ 33: Αρικμθτικοί Μζςοι για τθ μεταβλθτι Υπολογιςτικι Σκζψθ 

 

Θ πραγματοποίθςθ ενόσ μονόπλευρου ελζγχου t-Test, για Θ0: μ1 = μ2 και Θ1: μ1 < μ2 

επζςτρεψε τιμι p_value, Sig=0,020=2%. Εφόςον 2.8444 < 3.4345 (μ1 < μ2) τότε αν sig/2 > a, 

όπου α=0,05, θ υπόκεςθ Θ0 γίνεται δεκτι, διαφορετικά γίνεται απορριπτζα. Θ ςχζςθ 

0,020/2 = 0,010 < 0,05 ιςχφει, ςυνεπϊσ θ μθδενικι υπόκεςθ απορρίπτεται και γίνεται δεκτι 

θ εναλλακτικι Θ1. Στθ ςυνζχεια τα αποτελζςματα από τθν πραγματοποίθςθ του t-Test 

ηευγαρωμζνων δειγμάτων (Paired Samples). 

Ρίνακασ 34: Paired Samples T-test μεταβλθτι Υπολογιςτικι Σκζψθ 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CTPre - 

CTPost 

-,59008 ,75394 ,21764 -1,06911 -,11105 -2,711 11 ,020 

Θ ρουμπρίκα RU5 χρθςιμοποιικθκε για τθ βακμολόγθςθ του τελευταίου παραδοτζου των 

μακθτϊν, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ που οι ίδιοι κατζγραψαν ςτο φφλλο εργαςίασ για τθ 

δθμιουργία του παιχνιδιοφ. Θ ςυνολικι βακμολογία βρίςκεται ςτα όρια 0 – 32 βακμοί, με 0 

τθν ελάχιςτθ τιμι, 32 τθ μζγιςτθ τιμι και 16 τθ μζςθ βακμολογία. Για τθν αξιοποίθςθ του 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair  CTPre 2,8444 12 ,51588 ,14892 

CTPost 3,4345 12 ,41141 ,11876 
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ςτατιςτικοφ κριτθρίου t, ζγινε ζλεγχοσ κανονικότθτασ, ο οποίοσ απζδειξε τθν κανονικότθτα 

του δείγματοσ προςεγγιςτικά με Sig = 0.076 > 0.05. 

Ρίνακασ 35: Ζλεγχοσ κανονικότθτασ δείγματοσ για τθ βακμολόγθςθ τελευταίου παραδοτζου ωσ δείκτθ 
υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TotalScore ,213 12 ,140 ,875 12 ,075 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Ακολουκοφν οι επόμενοι πίνακεσ που παρουςιάηουν το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ του 

τελικοφ παραδοτζου, κακϊσ και τα αποτελζςματα του  t-Test (Ρίνακασ 37).  

Ρίνακασ 36: Αρικμθτικόσ μζςοσ βακμολόγθςθσ τελευταίου παραδοτζου 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

TotalScore 12 24,3333 5,75774 1,66211 

Θ πραγματοποίθςθ ενόσ μονόπλευρου ελζγχου για τιμι ελζγχου μ0=16 και Θ0: μ = μ0 και Θ1: 

μ > μ0, επζςτρεψε τιμι Sig= 0,000394. Εφόςον μ > μ0 με 24.33 > 16 τότε αν Sig/2 < α, θ 

μθδενικι υπόκεςθ Θ0 απορρίπτεται και γίνεται δεκτι θ εναλλακτικι Θ1, που ιςχφει ςτθν 

περίπτωςθ αυτι αφοφ 0,000394/2 < 0.05. 

Ρίνακασ 37: One Sample t-Test για τθ βακμολόγθςθ ωσ δείκτθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

One-Sample Test 

 Test Value = 16 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Total Score 5,014 11 ,000 8,33333 4,6750 11,9916 

Ωσ αποτζλεςμα του ελζγχου ςτατιςτικϊν υποκζςεων για τθ μεταβλθτι υπολογιςτικι 

ςκζψθ, μζςα από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των ερευνθτικϊν μζςων, προκφπτει το 

ίδιο ςυμπζραςμα, ότι μζςω ενόσ προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτο μοντζλο ARCS, 

παρζχοντασ ςυνεργατικζσ face-to-face αλλά και on-line δραςτθριότθτεσ ςε ζννοιεσ 

STE(A)M για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι δυνατόν να ενιςχφςουν τισ δεξιότθτεσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 
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4.2.2.3.1 Ερευνθτικό ερϊτθμα 3.1 – RQ3.1 

Ραραταφτα, ιδιαίτερο ερευνθτικό ενδιαφζρον είχε θ μελζτθ κακενόσ δείκτθ υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ ξεχωριςτά. Λόγω του γεγονότοσ ότι θ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ του τελευταίου 

παραδοτζου δεν μπορεί να κεωρθκεί αρκετά αξιόπιςτο ερευνθτικό εργαλείο, υπό τθν 

ζννοια ότι ςυμπλθρϊκθκε από τθν ίδια τθν εκπαιδεφτρια και πικανϊσ να εμπεριζχει 

ςτοιχεία υποκειμενικότθτασ, οι περαιτζρω ςτατιςτικζσ αναλφςεισ κα βαςιςτοφν ςτα 

ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ πριν και μετά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Αρχικά είναι ςθμαντικό να ελεγχκοφν οι αρικμθτικοί μζςοι που υπολογίςκθκαν για κάκε 

δείκτθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Στον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 38) διακρίνονται οι 

τιμζσ τουσ. 

Ρίνακασ 38: Αρικμθτικοί μζςοι για τουσ δείκτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (PRE –POST test) 

 Computational Thinking PRE - mean Computational Thinking POST - mean 

Logical Reasoning 3,3750 3,7083 

Algorithm 3,1667 3,5417 

Decomposition 2,1667 2,7917 

Patterns & 

Generallization 
2,6250 3,1250 

Abstraction 2,3750 3,1667 

Evaluation 3,1389 3,6667 

Computational 

Thinking 
2,8444 3,4345 

Ππωσ μπορεί να αντιλθφκεί κανείσ οι τιμζσ των μζςων όρων για κάκε ζνα δείκτθ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ ζχουν αυξθκεί. Ωςτόςο για να ελεγχκεί αν είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι θ ενίςχυςθ ςε κάκε παράγοντα τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ κα πρζπει να 

διατυπωκοφν οι εξισ επόμενεσ ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Για τον δείκτθ ΛΟΓΛΚΘ ΕΞΘΓΘΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν λογικι εξιγθςθ (Logical 

Reasoning) των μακθτϊν όπωσ αυτι προκφπτει από τθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν λογικι εξιγθςθ (Logical 

Reasoning) των μακθτϊν όπωσ αυτι προκφπτει από τθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M. 
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Για τον δείκτθ ΑΛΓΟΛΚΜΟΣ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του 

αλγόρικμου (Logical Reasoning) όπωσ αυτι προκφπτει από τθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων των μακθτϊν κατά τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ μζςα από 

τα πεδία STE(A)M, βάςει του μοντζλου ARCS. 

 H0: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του 

αλγόρικμου (Logical Reasoning) όπωσ αυτι προκφπτει από τθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων των μακθτϊν κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Για τον δείκτθ ΤΜΘΜΑΤΟΡΟΛΘΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τεχνικι τθσ τμθματοποίθςθσ 

(Decomposition) που εφαρμόηουν οι μακθτζσ κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τεχνικι τθσ τμθματοποίθςθσ 

(Decomposition) που εφαρμόηουν οι μακθτζσ κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από 

ζννοιεσ STE(A)M. 

Για τον δείκτθ ΜΟΤΛΒΑ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΕΥΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τεχνικι τθσ εφρεςθσ μοτίβων 

και ςτθ γενίκευςθ των λφςεων τουσ (Patterns & Generalization) των μακθτϊν κατά 

τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τεχνικι τθσ εφρεςθσ μοτίβων και 

ςτθ γενίκευςθ των λφςεων τουσ (Patterns & Generalization) των μακθτϊν κατά τθ 

διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Για τον δείκτθ ΑΦΑΛΕΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τεχνικι τθσ αφαίρεςθσ 

(Abstraction) των μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  
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 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τεχνικι τθσ αφαίρεςθσ 

(Abstraction) των μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

Για τον δείκτθ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ: 

 H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αξιολόγθςθ που εφαρμόηουν 

(Evaluation) οι μακθτζσ κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M.  

 H1: Υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αξιολόγθςθ που εφαρμόηουν 

(Evaluation) οι μακθτζσ κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Θ πραγματοποίθςθ ενόσ μονόπλευρου ελζγχου t-Test, για Θ0: μ1 = μ2 και Θ1: μ1 < μ2 

επζςτρεψε αποτελζςματα για κάκε δείκτθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ όπωσ παρουςιάηονται 

ςτον παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 39). 

Ρίνακασ 39: Paired Samples T-test για τουσ δείκτεσ τθσ Υπολογιςτικισ Σκζψθσ 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Logical Reasoning – PRE 

Logical Reasoning – POST 
-,33333 ,61546 ,17767 -,72438 ,05771 

-

1,876 
11 ,087 

Pair 2 
Algorithm – PRE 

Algorithm– POST 
-,37500 1,33357 ,38497 -1,22231 ,47231 -,974 11 ,351 

Pair 3 
Decomposition  – PRE 

Decomposition – POST 
-,66667 1,64225 ,47408 -1,71010 ,37677 

-

1,406 
11 ,187 

Pair 4 
Patterns – PRE 

Patterns – POST 
-,50000 1,47710 ,42640 -1,43850 ,43850 

-

1,173 
11 ,266 

Pair 5 
Abstraction  – PRE 

Abstraction– POST 
-,79167 ,85169 ,24586 -1,33281 -,25053 

-

3,220 
11 ,008 

Pair 6 
Evaluation  – PRE 

Evaluation – POST 
-,52778 1,20988 ,34926 -1,29650 ,24094 

-

1,511 
11 ,159 

Επειδι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ οι τιμζσ των μζςων όρων πριν τθν πειραματικι διαδικαςία 

είναι μικρότεροι από αυτοφσ που ςθμειϊκθκαν μετά (Ρίνακασ 38), μόνο οι τιμζσ sig/2 = 

0,087/2 = 0,0435 και sig/2 = 0,008/2 = 0,004 είναι μικρότερεσ του 0.05, το οποίο 

ςυνεπάγεται ότι μόνο οι υποκζςεισ H1 γίνονται δεκτζσ για τουσ δείκτεσ λογικι εξιγθςθ και 

αφαίρεςθ. Επομζνωσ, ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ υπάρχει ςτθν λογικι εξιγθςθ και 
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ςτθν αφαίρεςθ όπωσ αυτζσ προκφπτουν απ’ τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων κατά 

τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

4.2.2.3.2 Ζλεγχοσ ςυςχετίςεων δεικτϊν υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

Τζλοσ επιχειρικθκε θ ςυςχζτιςθ όλων των δεικτϊν μεταξφ τουσ, πριν και μετά τθν 

πειραματικι διαδικαςία, χρθςιμοποιϊντασ τον μθ παραμετρικό δείκτθ Spearman’s rho. Ο 

ζλεγχοσ αυτόσ ζδειξε τα επόμενα αποτελζςματα (Ρίνακασ 40). 

Ρίνακασ 40: Συντελεςτισ Συςχζτιςθσ Spearman’s rho για τισ ςυνιςτϊςεσ του ARCS – Modified CIS 

PRE Algorithm Decomposition Patterns & Generalization Abstraction Evaluation 

Logical Reasoning ,764** -,047 ,390 ,103 ,676* 

Algorithm   ,197 ,322 ,091 ,554 

Decomposition   ,504 ,159 ,192 

Patterns & Generalization    ,189 ,540 

Abstraction     ,204 

POST Algorithm Decomposition Patterns & Generalization Abstraction Evaluation 

Logical Reasoning ,878** ,662* ,558 ,292 ,567 

Algorithm   ,662* ,504 ,308 ,305 

Decomposition   ,273 ,595* ,261 

Patterns & Generalization    ,099 ,163 

Abstraction     -,187 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί για το κριτιριο αυτό, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ελεγχκεί θ 

ςυςχζτιςθ χωρίσ να απαιτείται θ κανονικότθτα του δείγματοσ. Ο ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ δεν 

απζδειξε ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ (ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,01) παρά μόνο μια κετικι 

«δυνατι» ςυςχζτιςθ μεταξφ του αλγόρικμου και τθσ λογικισ εξιγθςθσ, rho(12)= 0.764 κατά 

τα pre-test, θ οποία μετατράπθκε ςε «πολφ δυνατι» κατά τα post-test. Επιπλζον, (ςε 

επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,05) φανζρωςε κετικζσ «δυνατζσ» ςυςχετίςεισ μεταξφ λογικισ 

εξιγθςθσ και αξιολόγθςθσ, rho(12)= 0.676 ςτα pre-test, ενϊ ςτα post-test μεταξφ των 

δεικτϊν τθσ λογικισ εξιγθςθσ και αλγορίκμου, rho(12)= 0.662, του αλγόρικμου και τθσ 

τμθματοποίθςθσ rho(12)= 0.662 και τζλοσ τθσ τμθματοποίθςθσ και τθσ αφαίρεςθσ rho(12)= 

0.595. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5: ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 Επιςκόπθςθ Αποτελεςμάτων 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, δομικθκε ζνα μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον ανεςτραμμζνθσ 

τάξθσ, βάςει των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS και ςτρατθγικϊν ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ Brainstrorming & Think-Pair-Share, το οποίο αφοροφςε τθν διδαςκαλία βαςικϊν 

εννοιϊν του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Για το πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα ςυλλζχκθκαν δεδομζνα τα οποία είχαν ωσ ςτόχο τθν 

αξιολόγθςθ των κινιτρων των μακθτϊν για το γνωςτικό αντικείμενο του προγραμματιςμοφ 

μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. Εφόςον πρόκειται για ζνα μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον το 

οποίο περιελάμβανε εξίςου face-to-face και on-line δραςτθριότθτεσ, ζγινε διάκριςθ μεταξφ 

τουσ και για το λόγο αυτό διατυπϊκθκαν δυο επιμζρουσ υποερωτιματα. Το πρϊτο 

υποερϊτθμα αφοροφςε το face-to-face εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενϊ το δεφτερο το on-

line. Από τθν ποςοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, παρατθρικθκε ανάπτυξθ ςτα κίνθτρα των 

μακθτϊν. Επομζνωσ, θ εφαρμογι του εννοιολογικοφ πλαιςίου “apT2prog@STEAM”, το 

οποίο αφορά ζνα μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, βάςει των 

ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS και ςτρατθγικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

Brainstrorming & Think-Pair-Share, είναι δυνατόν να επιδράςει κετικά ςτθν παρϊκθςθ των 

μακθτϊν για το αντικείμενο του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. 

Ειδικότερα πραγματοποιικθκαν ςτατιςτικοί ζλεγχοι για τθν φπαρξθ ι όχι ςτατιςτικά 

ςθμαντικισ επίδραςθσ ςε κάκε μία ςυνιςτϊςα κινιτρων των μακθτϊν, δθλαδι τθν 

Ρροςοχι, τθν Συςχζτιςθ, τθν Επιβεβαίωςθ και τθν Λκανοποίθςθ, τόςο από το face-to-face 

όςο και το on-line περιβάλλον. Οι ζλεγχοι αυτοί διαπίςτωςαν μια ςτατιςτικά ςθμαντικι 

επίδραςθ ςε κάκε μία ςυνιςτϊςα ξεχωριςτά, αυτόνομα εξίςου και ςτα δυο ιδθ 

περιβάλλοντοσ. Ωςτόςο, ςυγκριτικά διαπιςτϊκθκε πωσ το on-line περιβάλλον, φαίνεται να 

ζχει μεγαλφτερθ επίδραςθ ςε κάκε μια ςυνιςτϊςα κινιτρων ξεχωριςτά απ’ ότι το face-to-

face περιβάλλον, με ιςχυρότερθ ενίςχυςθ ςτθ ςυνιςτϊςα τθσ Λκανοποίθςθσ. Αυτό ςθμαίνει 

πωσ ο ςχεδιαςμόσ του μικτοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ βάςει των ςτρατθγικϊν του 

μοντζλου κινιτρων ARCS και ςτρατθγικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstrorming & Think-

Pair-Share, είναι δυνατόν να επιδράςει κετικά ςτθν Ρροςοχι, ςτθν Συςχζτιςθ, ςτθν 

Εμπιςτοςφνθ και περιςςότερο ςτθν Λκανοποίθςθ των μακθτϊν. 
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Επιπρόςκετα επιχειρικθκε ο ζλεγχοσ ςυςχετίςεων μεταξφ των ςυνιςτωςϊν των κινιτρων 

ςε κάκε είδοσ περιβάλλοντοσ αλλά και μεταξφ τουσ κατ’ αντιςτοιχία ξεχωριςτά. Ειδικότερα 

ςτο face-to-face περιβάλλον φαίνεται να υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μόνο 

μεταξφ των ςυνιςτωςϊν Ρροςοχι και Συςχζτιςθ και μάλιςτα αυτι να χαρακτθρίηεται κετικι 

«δυνατι». Στο on-line περιβάλλον, φαίνεται να υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ «δυνατζσ» 

κετικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ Ρροςοχισ με τισ υπόλοιπεσ τρεισ, μεγαλφτερθ όμωσ κετικι 

«δυνατι» ςυςχζτιςθ φαίνεται να αναδεικνφεται μεταξφ τθσ Συςχζτιςθσ και τθσ 

Εμπιςτοςφνθσ. Ραράλλθλα θ κατ’ αντιςτοιχία ςυςχζτιςθ μεταξφ των ίδιων ςυνιςτωςϊν των 

διαφορετικϊν περιβαλλόντων ανζδειξε μια αρνθτικι «δυνατι» ςτατιςτικά ςθμαντικι 

ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ςυνιςτϊςασ Λκανοποίθςθ. Συμπεραςματικά, προκφπτει πωσ κακϊσ θ 

Ρροςοχι των μακθτϊν αυξάνεται, παράλλθλα αυξάνεται θ Συςχζτιςθ τουσ, ενϊ φαίνεται 

να αυξάνεται θ Εμπιςτοςφνθ τουσ και θ Λκανοποίθςθ τουσ μόνο από το on-line μάκθμα. 

Επιπλζον ςτο on-line περιβάλλον φαίνεται περιςςότερο να αυξάνεται θ Συςχζτιςθ και 

παράλλθλα να αυξάνεται θ Επιβεβαίωςθ. Ραρόλα αυτά θ αφξθςθ τθσ Λκανοποίθςθσ των 

μακθτϊν από το on-line μάκθμα, δείχνει να μειϊνει τθν Λκανοποίθςθ τουσ από face-to-face 

μάκθμα και αντιςτρόφωσ. 

Πςο αφορά το δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα τα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν και 

αναλφκθκαν ποςοτικά, ζδειξαν ότι οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν πειραματικι 

εφαρμογι του εννοιολογικοφ πλαιςίου “apT2prog@STEAM”, το οποίο αφορά ζνα μικτό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, βάςει των ςτρατθγικϊν του μοντζλου 

κινιτρων ARCS και ςτρατθγικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstrorming & Think-Pair-Share, 

κατάφεραν να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ. 

Αναλυτικότερα, εξετάςτθκε αν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε κάκε δείκτθ 

ςυνεργαςίασ των μακθτϊν, δθλαδι ςτθν Θγεςία και πρωτοβουλία, ςτθ Συμμετοχι τουσ, 

ςτθν Ευελιξία τουσ, ςτθν Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα τουσ, ςτθν Ανταπόκριςθ και 

εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ αλλά και τζλοσ ςτθν Αυτορρφκμιςθ. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι για όλουσ τουσ δείκτεσ ςυνεργαςίασ ξεχωριςτά και αυτόνομα, υπάρχει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτά προκφπτουν 

κυρίωσ μζςα από τον ςχεδιαςμό των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων.  

Ταυτόχρονα πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ ςυςχετίςεων μεταξφ των δεικτϊν αυτϊν, από τον 

οποίο προζκυψαν ενδιαφζροντα ευριματα. «Ρολφ δυνατζσ» κετικζσ ςυςχετίςεισ φαίνεται 

να ζχουν κατά φκίνουςα ςειρά των τιμϊν, οι ςυνδυαςμοί Αυτορρφκμιςθ-Υπευκυνότθτα & 

Ραραγωγικότθτα, Ευελιξία-Υπευκυνότθτα & Ραραγωγικότθτα, Συμμετοχι-Ευελιξία, 
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Υπευκυνότθτα & Ραραγωγικότθτα-Θγεςία & Ρρωτοβουλία, Συμμετοχι-Αυτορρφκμιςθ. 

Αυτό βζβαια δεν υποδθλϊνει τθν φπαρξθ μιασ αιτιϊδουσ ςχζςθσ, ωςτόςο ενδεχομζνωσ 

μπορεί να ςθμαίνει ότι όςο περιςςότερο τείνει να αυξάνεται θ ςυμμετοχι, θ ευελιξία, θ 

υπευκυνότθτα & παραγωγικότθτα ςτουσ μακθτζσ ωσ μζλθ ςε μία ομάδα με κανόνεσ και 

ρόλουσ, τόςο αυξάνεται και θ αυτορρφκμιςθ τουσ δθλαδι θ ικανότθτα να μποροφν να 

ελζγχουν μόνοι τθ πορεία τθσ μάκθςθ τουσ. 

Τζλοσ, με τα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν και αναλφκθκαν ποςοτικά για το τρίτο ερευνθτικό 

ερϊτθμα, ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, όπωσ αυτι αποτιμάται ςε 

ςχολικά αναλυτικά προγράμματα, κατζδειξαν πωσ θ εφαρμογι του εννοιολογικοφ πλαιςίου 

“apT2prog@STEAM”, το οποίο αφορά ζνα μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον ανεςτραμμζνθσ 

τάξθσ, βάςει των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS και ςτρατθγικϊν ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ Brainstrorming & Think-Pair-Share, ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ, ςε μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Ειδικότερα, επιτεφχκθκαν ξεχωριςτοί ςτατιςτικοί ζλεγχοι για ζνα κάκε δείκτθ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ.  Ραρόλο που ςθμειϊκθκε αφξθςθ ςτισ τιμζσ των μζςων όρων 

μεταξφ των απαντιςεων των μακθτϊν πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία, οι 

ζλεγχοι κατζδειξαν ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ μόνο ςτουσ δείκτεσ λογικι εξιγθςθ και 

αφαίρεςθ.  Επομζνωσ κα πρζπει να οδθγθκοφμε ςτθν παραδοχι ότι θ εφαρμογι του 

εννοιολογικοφ πλαιςίου “apT2prog@STEAM”, το οποίο αφορά ζνα μικτό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, βάςει των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS και 

ςτρατθγικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstrorming & Think-Pair-Share για τθν διδαςκαλία 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από τισ ζννοιεσ STEAM, ςυμβάλλει κυρίωσ ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ λογικισ εξιγθςθσ, και τθσ αφαίρεςθσ. 

Εν τζλει, ομοίωσ επιχειρικθκε θ ςυςχζτιςθ των δεικτϊν υπολογιςτικισ ςκζψθσ τόςο ςτθν 

pre – test όςο και ςτθν post – test αξιολόγθςθ. O ζλεγχοσ ςυςχζτιςθσ ςτθν pre-test 

κατζδειξε μια «δυνατι» κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των δεικτϊν Λογικι Εξιγθςθ και 

Αλγόρικμοσ, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να ςθμαίνει ότι κακϊσ οι μακθτζσ αυξάνουν τθν 

ικανότθτα να χρθςιμοποιοφν τθ λογικι τουσ για να εξθγιςουν, να περιγράψουν, να 

κατανοιςουν και να αναλφςουν προβλιματα, αυξάνουν παράλλθλα τθ δεξιότθτα τθσ 

καταςκευισ του αλγόρικμου για τα προβλιματα αυτά. Επίςθσ, ςθμαντικό είναι το γεγονόσ 

ότι θ ςυςχζτιςθ αυτι φαίνεται να μετατρζπεται ςε κετικι μεν, «πολφ υψθλι» δε, ςτθ post-

test αξιολόγθςθ. 
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5.2 Συηιτθςθ 

Στθ παροφςα ζρευνα ζγινε προςπάκεια να μελετθκοφν και να εφαρμοςτοφν οι ςτρατθγικζσ 

και οι επιμζρουσ τεχνικζσ που προτείνει το μοντζλο κινιτρων ARCS (Keller, 1987), ςτθ 

ςχεδίαςθ ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, ϊςτε οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ να αναπτφξουν κίνθτρα για τον προγραμματιςμό. Επιπλζον, επιχειρικθκε να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτθ ςχεδίαςθ και να εφαρμοςτοφν οι τεχνικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

Brainstorming & Think-Pair-Share, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθ φφςθ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου που αφορά τθν επίλυςθ προβλθμάτων, να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ υπολογιςτικι ςκζψθσ. 

Μετά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ καταλιξαμε ςτα εξισ 

ςυμπεράςματα: 

Θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, βάςει του κεωρθτικοφ 

μοντζλου κινιτρων ARCS και ειδικότερα των ςτρατθγικϊν που προτείνει, με τθ αξιοποίθςθ 

τεχνολογικϊν μζςων, ενκαρρφνει τθν Ρροςοχι των μακθτϊν. Δεδομζνου ότι το γνωςτικό 

αντικείμενο του προγραμματιςμοφ δεν διδάςκεται ςε όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ 

ςχολείου και οι ϊρεσ διδαςκαλίασ του είναι ελάχιςτεσ ι μθδαμινζσ, είναι επόμενο ωσ νζο 

αντικείμενο να εξάψει τθν περιζργεια τουσ. Ωςτόςο αυτό δεν αρκεί για να διατθρθκεί θ 

προςοχι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Θ πεποίκθςθ ςχετικά με τθ 

δυςκολία του αποτελεί αναςταλτικόσ παράγοντασ. Αντικζτωσ, θ νζα αυτι προςζγγιςθ θ 

οποία βαςίηεται ςτον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό ψθφιακοφ υλικοφ ςτθν θλεκτρονικι τάξθ, 

αλλά και θ ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν όπωσ οι πλακζτεσ Makey-Makey & Picoboard ςτο 

εργαςτιριο πλθροφορικισ διατιρθςαν και ενίςχυςαν το ενδιαφζρον τουσ μζχρι το τζλοσ 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Μια ποικιλία πολυμεςικϊν εφαρμογϊν όπωσ βίντεο, 

εικόνεσ, βιντεοπαρουςιάςεισ, animations, γραφικά και comics, με ςτοιχεία 

αλλθλεπίδραςθσ, ενίςχυςε τθ διάκεςθ τουσ για μελζτθ του υποςτθρικτικοφ υλικοφ και 

κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν που διδάχκθκαν, ςτο περιβάλλον τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ. 

Ραράλλθλα τα παιχνίδια ςτθ τάξθ κακϊσ και θ ανακάλυψθ μζςα από τα πειράματα που 

προςφζρει θ εκπαίδευςθ STE(A)M, κζντριςαν εξίςου τθν περιζργεια τουσ και κράτθςαν 

αμείωτο το ενδιαφζρον τουσ καλλιεργϊντασ εςωτερικά κίνθτρα. 

Επιπλζον, θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με άξονα τθν 

εφαρμογι των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS, με τθ αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν 

μζςων, ενιςχφει τθν Συςχζτιςθ των μακθτϊν με κζματα που κεωροφνται ςθμαντικά γι’ 
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αυτοφσ όπωσ θ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τισ ανάγκεσ τουσ και θ ενκάρρυνςθ 

τουσ να κζςουν οι ίδιοι τουσ προςωπικοφσ τουσ ςτόχουσ. H ενςωμάτωςθ του 

προγραμματιςτικοφ εργαλείου SCRATCH ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ εργαλείο 

εκμάκθςθσ βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ςε ςυνδυαςμό με δραςτθριότθτεσ 

προςαρμοςμζνεσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του δθμοτικοφ και τθν εφαρμογι 

τουσ πάνω ςε φαινόμενα του πραγματικοφ κόςμου, ςυντελεί ςτθ δθμιουργία ενόσ 

αυκεντικοφ πλαιςίου μάκθςθσ, όπου οι μακθτζσ μποροφν να πειραματιςτοφν ςε 

διαφορετικά μονοπάτια. 

Επιπρόςκετα, θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με άξονα 

τθν εφαρμογι των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS, με τθ αξιοποίθςθ 

τεχνολογικϊν μζςων ενδυναμϊνει τθν Εμπιςτοςφνθ των μακθτϊν ςτισ ικανότθτεσ τουσ και 

ςτθν προςπάκεια τουσ να πετφχουν τα επικυμθτά αποτελζςματα. Θ ενςωμάτωςθ 

πρόςκετων (plugins) λειτουργιϊν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Moodle, όπωσ τα εφχρθςτα 

μενοφ πλοιγθςθσ και θ μπάρα προόδου για τον χρονοπρογραμματιςμό των εργαςιϊν, αλλά 

και οι ςαφείσ οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τουσ, 

καλλιεργοφν τθν αίςκθςθ ότι οι ίδιοι ελζγχουν τθν πορεία τθσ μάκθςθσ τουσ μζςα ςε ζνα 

αυτορρυκμιηόμενο περιβάλλον. Ακόμθ, θ ςυνεχισ ςτακερι υποςτιριξθ και κετικι 

ανατροφοδότθςθ μζςα από τθν ανταλλαγι μθνυμάτων, οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ τουσ. 

Επίςθσ, θ ςχεδίαςθ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με άξονα τθν εφαρμογι των 

ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS, με τθ αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν μζςων 

προςφζρει μεγαλφτερθ Λκανοποίθςθ ςτουσ μακθτζσ, επιβραβεφοντασ τουσ για τθν επιτυχία 

και τθν αδιάκοπθ προςπάκεια προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Θ εφαρμογι νζων 

γνϊςεων, μζςω παιχνιδιϊν και προςομοιϊςεων όπωσ αυτι πραγματοποιείται είτε μζςα 

από τθν τάξθ STE(A)M, είτε μζςα από τθν θλεκτρονικι τάξθ, θ αξιολόγθςθ και αναγνϊριςθ 

των αποτελεςμάτων με τθν εφαρμογι ρουμπρικϊν αξιολόγθςθσ και με τθ ςυνεχι κετικι 

ανατροφοδότθςθ καλλιεργεί κετικά ςυναιςκιματα για τα επιτεφγματα τουσ. Ωςτόςο, αξίηει 

να ςθμειωκεί ότι ενϊ θ καλλιζργεια των εςωτερικϊν κινιτρων είναι ο κφριοσ ςτόχοσ του 

εκπαιδευτικοφ ςχεδίασoφ, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν επίςθσ τα εξωτερικά κίνθτρα 

που ενδεχομζνωσ αναπτφςςουν οι μακθτζσ, ωσ αποτζλεςμα των εξωτερικϊν αμοιβϊν, 

όπωσ είναι οι ζπαινοι, τα βραβεία και οι αναπάντεχεσ εκπλιξεισ. 

Συγκρίνοντασ τα κίνθτρα, που αναπτφςςονται ςε ζνα περιβάλλον μικτισ μάκθςθσ με άξονα 

τθν εφαρμογι των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS μεταξφ των δυο 
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διαφορετικϊν περιβαλλόντων, φαίνεται να υπεριςχφει το on-line εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Αυτό ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςε δυο βαςικοφσ λόγουσ: A) Ο πλοφτοσ και θ ποικιλία του 

υλικοφ που ςχεδιάςτθκε και αξιολογικθκε, με τθν αξιοποίθςθ διαφορετικϊν τεχνολογικϊν 

μζςων με ζντονα ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ, τα οποία ενςωματϊκθκαν κατάλλθλα ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα του Moodle, υπερζχουν αυτϊν που αξιοποιικθκαν για τθ 

διδαςκαλία ςτο ςχολικό εργαςτιριο. B) Ο χρόνοσ που διατίκεται ςτο ςχολικό εργαςτιριο, 

είναι περιοριςμζνοσ ςυγκριτικά με χρόνο που αφιερϊνουν οι μακθτζσ ςτθν θλεκτρονικι 

τάξθ για τθν προετοιμαςία τουσ. Και οι δυο αυτοί λόγοι επιβεβαιϊνουν τθ παιδαγωγικι 

φιλοςοφία τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Moodle, ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ για 

εξατομικευμζνθ μάκθςθ προςανατολιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και το ςτυλ του μακθτι (learning 

style). Το ίδιο ςυμπζραςμα πικανϊσ να επιβεβαιϊνεται από τουσ ελζγχουσ ςυςχετίςεων 

μεταξφ των ςυνιςτωςϊν του μοντζλου ARCS, οι οποίοι κατζδειξαν περιςςότερεσ 

μεμονωμζνεσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ, κυρίωσ ςτο on-line 

περιβάλλον. Επιπλζον, θ αρνθτικι ςυςχζτιςθ ςτθ ςυνιςτϊςα τθσ Λκανοποίθςθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ παρατθριςεισ τθσ εκπαιδεφτριασ κατά τθν face-to-face εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, πικανϊσ να υποδθλϊνει ότι ενϊ ςτο on-line περιβάλλον τα ςυναιςκιματα για 

επιτυχία είναι εμφανι και αυξανόμενα, ςτο face-to-face αντικζτωσ μειϊνονται.  

Πςο αφορά τθν ςυμπερίλθψθ και εφαρμογι των τεχνικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

Brainstorming, Think-Pair-Share, ςτθ ςχεδίαςθ και ςτθν ανάπτυξθ του μικτοφ 

περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, με τθ αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν μζςων, αυτι ενιςχφει τισ 

δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ. Ειδικότερα, θ αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν εργαλείων, όπωσ ο 

εικονικόσ «τοίχοσ» PADLET, με ςτόχο τθν ομαδοςυνεργατικι εμπλοκι, αλλά και των 

ομάδων ςυηιτθςθσ (forums), μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ με ςτόχο τθν επικοινωνία, τον 

διαμοιραςμό ςκζψεων και απόψεων καλλιεργεί δεξιότθτεσ θγεςίασ και πρωτοβουλίασ, 

ενεργοφσ ςυμμετοχισ, ευελιξίασ, υπευκυνότθτασ και παραγωγικότθτασ, ανατροφοδότθςθσ 

και αυτορρφκμιςθσ. Ειδικότερα, θ φπαρξθ δυνατϊν ςτατιςτικά ςθμαντικϊν ςυςχετίςεων 

κυρίωσ μεταξφ τθσ αυτορρφκμιςθσ, τθσ υπευκυνότθτασ και παραγωγικότθτασ, τθσ ενεργοφσ 

ςυμμετοχισ αλλά και τθσ ευελιξίασ με τουσ περιςςότερουσ λοιποφσ δείκτεσ πικανϊσ 

φανερϊνει ότι οι μακθτζσ ειδικότερα ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διεργαςία τθσ ομάδασ, 

ςζβονται τουσ κανόνεσ, εναλλάςςονται ρόλουσ όπου είναι δυνατόν ϊςτε να ανταποκρικοφν 

με υπευκυνότθτα ςτθν παράδοςθ των εργαςιϊν τουσ και ελζγχουν τθ πορεία τθσ μάκθςθσ 

τουσ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. 
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Ολοκλθρϊνοντασ, θ αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων του προγραμματιςτικοφ εργαλείου 

SCRATCH ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ του μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ αλλά και θ 

αξιολόγθςθ των ζργων των μακθτϊν από τουσ ίδιουσ, μζςα από τισ πλακζτεσ Makey-Makey 

& Picoboard, ενιςχφει τθν υπολογιςτικι ςκζψθ των μακθτϊν και ειδικότερα τουσ δείκτεσ 

λογικι εξιγθςθ και αφαίρεςθ. Ενδεχομζνωσ, θ κεϊρθςθ αυτι να είναι αναμενόμενθ, και να 

αιτιολογείται με βάςθ το face-to-face θλεκτρονικό περιβάλλον, αφοφ ςε μια STE(A)M τάξθ 

όπωσ είναι το ςχολικό εργαςτιριο, οι μακθτζσ αξιολογοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ και 

μζςα από τον πειραματιςμό και τθν προςομοίωςθ, εξθγϊντασ μ’ αυτόν τον τρόπο 

φαινόμενα του πραγματικοφ κόςμου, ςε ζνα αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ. Επιπρόςκετα, ο 

ζλεγχοσ ςυςχετίςεων υποδθλϊνει υψθλζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτουσ δείκτεσ λογικι 

εξιγθςθ και αλγόρικμοσ πριν τθν πειραματικι διαδικαςία, οι οποίεσ μετατρζπονται ςε 

πολφ υψθλζσ, μετά τθν πειραματικι διαδικαςία γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν ενίςχυςθ των 

δυο αυτϊν δεικτϊν υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ δυςαναςχζτθςθ των 

μακθτϊν, ωσ προσ τθν ςυμπλιρωςθ των φφλλων εργαςίασ ειδικά ςτθν face-to-face 

διδαςκαλία, εκ των οποίων προκφπτει θ αξιολόγθςθ δεικτϊν υπολογιςτικισ ςκζψθσ κατά τθ 

διαδικαςία επίλυςθσ του δοκζντοσ κάκε φορά προβλιματοσ, ίςωσ να δικαιολογεί τθν 

φπαρξθ μθ ςτατιςτικά ςθμαντικισ επίδραςθσ ςτουσ λοιποφσ δείκτεσ. 

Ακόμθ, είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί πωσ οι μακθτζσ “ανακάλυψαν” πλεονεκτιματα του 

προγραμματιςτικοφ εργαλείου SCRATCH, αναφορικά με τθν διαδικτυακι κοινότθτα του και 

επιβεβαίωςαν τον κφκλο τθσ μάκθςθσ, αφοφ επαναχρθςιμοποίθςαν και αξιολόγθςαν ζργα 

άλλων μελϊν και διαμοιράςτθκαν δικά τουσ ζργα, πζρα από τισ δραςτθριότθτεσ που 

ηθτικθκαν να εκπονθκοφν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ. Επιπλζον, ηιτθςαν να 

παραμείνουν ενεργοί χριςτεσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Moodle, ακόμθ και μετά το 

πζρασ του προγράμματοσ. 

Συνοψίηοντασ, είναι φανερό πωσ θ ςχεδίαςθ ενόσ μικτοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με άξονα 

τθν εφαρμογι των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS και τθ ςυμπερίλθψθ και 

εφαρμογι τεχνικϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ, με τθ αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν μζςων κατά 

κφριο λόγο ζχει κετικά και ενκαρρυντικά αποτελζςματα, με τα δυο είδθ περιβάλλοντοσ να 

διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά να κερδίηει υπεροχισ 

το on-line περιβάλλον τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Moodle.   
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5.3 Συμπεράςματα 

Τα ςυμπεράςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ όπωσ προζκυψαν από τθ διαδικαςίασ τθσ 

αξιολόγθςθσ και τθν επιςκόπθςθσ των αποτελεςμάτων, από παρατθριςεισ που 

καταγράφθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ αλλά και από τθ γνωςτικι 

αξιολόγθςθ (Ραράρτθμα Δ) των μακθτϊν μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: 

 Ωσ προσ τα κίνθτρα: 

 Τα κίνθτρα των μακθτϊν ενδυναμϊνονται όταν το μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ενςωματϊνει ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ που προτείνει το μοντζλο κινιτρων ARCS 

(Keller, 1987). 

 Τα κίνθτρα των μακθτϊν ενδυναμϊνονται όταν το μικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ενςωματϊνει νζα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία παρουςιάηουν ζντονα ςτοιχεία 

αλλθλεπίδραςθσ. 

 Τα εργαλεία που παρζχει το ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ Moodle, 

αλλά και διάφορα άλλα εξωτερικά τεχνολογικά εργαλεία όταν ενςωματωκοφν ςτο 

θλεκτρονικό αυτό περιβάλλον κακιςτοφν δυνατι τθν αξιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν 

και τεχνικϊν που προτείνει το μοντζλο κινιτρων ARCS (Keller, 1987). 

 Το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH, προςφζρει ζνα αυκεντικό πλαίςιο 

μάκθςθσ (Jonassen, et al., 2003; Κοςμοποφλου κ.α., 2010) ενιςχφοντασ τθ 

ςυνιςτϊςα τθσ Συςχζτιςθσ, αφοφ ςυνδζει τθ μακθςιακι διαδικαςία με τα 

ενδιαφζροντα των μακθτϊν, επομζνωσ ενιςχφει τα κίνθτρα των μακθτϊν. 

 Ζνα μικτό περιβάλλον μάκθςθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ για το γνωςτικό αντικείμενο 

του προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M, ενιςχφει ταυτόχρονα τθν 

Ρροςοχι, τθν Συςχζτιςθ, τθν Επιβεβαίωςθ, και περιςςότερο τθν Λκανοποίθςθ των 

μακθτϊν του και ςτα δυο ιδθ περιβάλλοντοσ, με το on-line περιβάλλον ωςτόςο να 

κατζχει υψθλότερθ κζςθ.  

 Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ 10 βθμάτων του ARCS, αποτελεί απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ ςτθν δθμιουργία ενόσ μικτοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, που κα 

λαμβάνει υπόψιν του τισ διαφορετικζσ ςτάςεισ και πεποικιςεισ των μακθτϊν 

(Strache, 2007), ϊςτε να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ κινιτρων μάκθςθσ και να 

αποφεφγονται τα φαινόμενα παραίτθςθσ (drop out). 
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 Ωσ προσ τθν ςυνεργαςία: 

 Τα εργαλεία που παρζχει το ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ Moodle, 

αλλά και διάφορα άλλα εξωτερικά τεχνολογικά εργαλεία όταν ενςωματωκοφν ςτο 

θλεκτρονικό αυτό περιβάλλον κακιςτοφν δυνατι τθν αξιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  

 Οι ςτρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & Think-Pair-Share, κακϊσ 

επίςθσ θ διδακτικι προςζγγιςθ του προγραμματιςμοφ Pair-Programming, όταν 

ενςωματϊνονται ςε ζνα μικτό περιβάλλον μάκθςθσ ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ 

δεικτϊν ςυνεργαςίασ όπωσ θ ενεργι ςυμμετοχι, θ υπευκυνότθτα, θ ευελιξία και θ 

αυτορρφκμιςθ. 

 Οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δφναται από μικρι θλικία να 

ςυνεργαςτοφν αςφγχρονα, μζςα από ζνα θλεκτρονικό περιβάλλον ςυμμετζχοντασ 

ενεργά και με υπευκυνότθτα, για τθν παραγωγι ζργων αναπτφςςοντασ παράλλθλα 

τθν αυτορρφκμιςθ τουσ. 

 Ωσ προσ τθν υπολογιςτικι ςκζψθ:  

 Ζνα μικτό περιβάλλον ανεςτραμμζνθσ τάξθσ, για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν 

προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M είναι ικανό να ενιςχφςει δεξιότθτεσ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν του. 

 Θ αςφγχρονθ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλθμάτων μζςα από το θλεκτρονικό 

περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ Moodle, βοικθςε τουσ μακθτζσ να ενιςχφςουν 

δεξιότθτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

 Θ εκπαίδευςθ STE(A)M με τθν αξιοποίθςθ του προγραμματιςτικοφ εργαλείου 

SCRATCH για τθ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ και των πλακετϊν Makey-Makey, 

Picoboard, ενιςχφει τισ δεξιότθτεσ τθσ λογικισ εξιγθςθσ και τθσ αφαίρεςθσ μζςα 

από τον πειραματιςμό των μακθτϊν ςε προςομοιϊςεισ φαινομζνων του 

πραγματικοφ κόςμου. 

 Ωσ προσ τθν γνωςτικι επίδοςθ: 

 Το μικτό περιβάλλον μάκθςθσ που υλοποιικθκε ςυνδυαςτικά με τθν χριςθ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ Moodle, των τεχνολογικϊν εργαλείων που 

ενςωματϊκθκαν, του προγραμματιςτικοφ εργαλείου SCRATCH και των πλακετϊν 
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Makey-Makey & Picoboard, ςυνζβαλε κετικά ςτθν κατανόθςθ εννοιϊν STE(A)M και 

βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ.  

 Οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δφναται από μικρι θλικία να κατανοιςουν 

βαςικζσ προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ, κατά ςυνζπεια το γνωςτικό αντικείμενο του 

προγραμματιςμοφ μπορεί να ενταχκεί και ςε μικρότερεσ τάξεισ απ’ αυτζσ που 

προβλζπει το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν για το δθμοτικό ςχολείο. 

 Ωσ προσ τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Moodle, ςτο 

μοντζλο τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ (flipped classroom): 

 Θ θλεκτρονικι πλατφόρμα Moodle παρζχει μια ποικιλία εργαλείων (πόροι, 

δραςτθριότθτεσ, πρόςκετα) ϊςτε να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να γίνουν 

αυτορρυκμιηόμενοι και αυτοδίδακτοι μζςα ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον. Μϋ αυτόν 

τον τρόπο εξοικονομείται χρόνοσ για τθν προετοιμαςία τουσ, πριν τθν face-to-face 

διδαςκαλία και ταυτόχρονα χρόνοσ αλλά για ενεργι μάκθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

face-to-face διδαςκαλίασ. Υπό αυτι τθ κεϊρθςθ, μια ανεςτραμμζνθ τάξθ μπορεί να 

διαδραματίςει βαςικό ρόλο ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογικι εκπαίδευςθ. 

 Το εφχρθςτο και φιλικό περιβάλλον τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ κακϊσ και τα 

διάφορα τεχνολογικά μζςα που μπορεί κανείσ να ενςωματϊςει, προςφζρουν τισ 

δυνατότθτεσ για τθν κατανόθςθ των διδαχκζντων εννοιϊν και τθν άμεςθ 

αξιολόγθςθ των μακθτϊν, μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ τουσ με το περιβάλλον 

αυτό. Σε αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία, θ οποία απαιτεί ακόμθ, παρά 

τθν μακθτοκεντρικι τθσ προςζγγιςθ, πζρα από τθν προφορικι επιπλζον ζγγραφθ 

μορφι αξιολόγθςθσ. Αυτό, υπογραμμίηει τθν υπεροχι τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ 

ςτο ψθφιακό ςχολείο του 21ου αιϊνα.   

5.4 Ρροςτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα 

Θ προοπτικι για περαιτζρω ζρευνα ζγκειται κυρίωσ ςτουσ περιοριςμοφσ που προζκυψαν. 

Κρίνεται ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ θ ζρευνα μελλοντικά να διεξαχκεί ςε μεγαλφτερο δείγμα και 

ίςωσ ςε μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να προκφψουν ορκότερα και ακριβζςτερα 

αποτελζςματα, ικανά να γενικευτοφν. 

Θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ του μικτοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, ειδικότερα τθσ 

ανεςτραμμζνθσ διδαςκαλίασ, βαςίςτθκε πάνω ςτισ αρχζσ τουσ εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ 

και ςτισ ςτρατθγικζσ που προτείνει το κεωρθτικό μοντζλο κινιτρων ARCS, για τθν 
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διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ μζςα από ζννοιεσ STE(A)M. Ενδιαφζρον κα 

παρουςίαηε θ αλλαγι του διδακτικοφ αντικειμζνου και θ αξιοποίθςθ του καινοτόμου αυτοφ 

μοντζλου διδαςκαλίασ ςε μακιματα όπωσ θ Γλϊςςα και τα Μακθματικά, τα οποία 

αποτελοφν τον πυρινα ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του δθμοτικοφ ςχολείου, ϊςτε οι 

εκπαιδευτικοί να δθμιουργιςουν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ αφενόσ, οι μακθτζσ να 

ενιςχφςουν το ενδιαφζρον τουσ ςυνεπϊσ τα κίνθτρα τουσ, αφετζρου να ειςάγουν όλο και 

περιςςότερο τθν θλεκτρονικι μάκθςθ ςτο ςχολείο του 21ου αιϊνα. 

Το προτεινόμενο περιβάλλον μάκθςθσ ςτθρίχκθκε και οικοδομικθκε πάνω ςτο κεωρθτικό 

υπόβακρο των ςτρατθγικϊν του μοντζλου κινιτρων ARCS, του μοντζλου εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ 10 βθμάτων του ARCS, τισ ςτρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Brainstorming & 

Think-Pair-Share, τθν διδακτικι προςζγγιςθ του προγραμματιςμοφ ςε ηευγάρια και τθσ 

λειτουργίασ του περιςτροφικοφ μοντζλου μικτισ μάκθςθσ, τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ. 

Ενςωμάτωςε κατάλλθλα μια ποικιλία τεχνολογικϊν εργαλείων τόςο ςτο on-line περιβάλλον 

τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ, όςο και ςτο face-to-face περιβάλλον του ςχολικοφ εργαςτθρίου με 

κυρίαρχο το προγραμματιςτικό εργαλείο SCRATCH και τισ πλακζτεσ Makey-Makey & 

Picoboard, για τθν εκμάκθςθ των βαςικϊν αρχϊν του προγραμματιςμοφ και τθν κατανόθςθ 

εννοιϊν από τα πεδία STE(A)M. Εφόςον αυτό αποτελεί ζνα πολυςφνκετο περιβάλλον, αξίηει 

να διερευνθκεί, πωσ μπορεί επιδράςει τισ μεταβλθτζσ που μελετικθκαν και να επιφζρει 

παρόμοια αποτελζςματα, αν μεταβλθκεί ζνα ι ακόμθ και μερικά από τα ςυςτατικά του, για 

τθν διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν του προγραμματιςμοφ. 

Ζνασ παράγοντασ που απαιτεί περαιτζρω διερεφνθςθ είναι αυτόσ τθσ υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ.  Ραρατθρικθκε, ότι ενϊ το προτεινόμενο περιβάλλον μάκθςθσ ενιςχφει δεξιότθτεσ 

υπολογιςτικισ ςκζψθσ, δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ ςε μεμονωμζνουσ 

δείκτεσ όπωσ είναι π.χ. θ τμθματοποίθςθ, θ γενίκευςθ, θ αξιολόγθςθ. Αυτό ςθμαίνει, ότι κα 

πρζπει να μελετθκοφν και να διερευνθκοφν εναλλακτικοί τρόποι ενίςχυςθσ αυτϊν των 

δεικτϊν με το ςχεδιαςμό διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων, μζςων ι μεκόδων αξιολόγθςθσ. 

Ωςτόςο, θ εφρεςθ ενόσ ενιαίου πλαιςίου αξιολόγθςθσ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, δεν ζχει 

επιτευχκεί και για το λόγο αυτό υπάρχει μικρι ςυμφωνία ςχετικά με το τι ςτρατθγικζσ κα 

πρζπει να εφαρμοςκοφν προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ανάπτυξθσ τθσ ςε νζουσ 

ανκρϊπουσ (Allan et al., 2010;  Barr & Stephenson, 2011). Θ δομι τθσ υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ δεν προςφζρεται για εκτιμιςεισ μόνο μζςω ερωτθματολογίων, αλλά απαιτεί πιο 

ποιοτικζσ μετριςεισ (Τόλα, κ.α., 2014). 
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Επιπρόςκετα, παρά το γεγονόσ ότι το μοντζλο τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθ, απαςχολεί 

ερευνθτζσ με ενκαρρυντικά αποτελζςματα, δεν υπάρχουν επαρκι αποδεικτικά ςτοιχεία 

που να δικαιολογοφν γενίκευςθ ωσ προσ τα μακθςιακά αποτελζςματα των μακθτϊν. 

(Ramírez, D., Hinojosa, C., & Rodríguez, F., 2014). Ομοίωσ, θ παροφςα ζρευνα δεν 

διερεφνθςε εμπεριςτατωμζνα τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ ςτα μακθςιακά 

αποτελζςματα, απλά παρατιρθςε τθν βακμολογικι πρόοδο και ςτθρίχκθκε ςτισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν ςτα τεςτ τθσ γνωςτικισ αξιολόγθςθσ, κατά ςυνζπεια,  ςτο κζμα 

αυτό προτείνεται περαιτζρω μελζτθ. 

Εν κατακλείδι, από τθν διεπιςτθμονικότθτα του STEAM και τθ διακεματικότθτα του 

προτεινόμενου ςεναρίου, κεμελιϊκθκαν νζεσ προκλιςεισ για μελζτθ δεξιοτιτων 

ςχεδιαςμοφ, δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ, απαραίτθτων ςτουσ μακθτζσ για τθν 

προετοιμαςία τουσ  ωσ πολίτεσ του 21ου αιϊνα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – Μζςα ςυλλογισ δεδομζνων 

A1 – Ερωτθματολόγιο προετοιμαςίασ μακθτι 

Ερωτθματολόγιο προετοιμαςίασ μακθτι 
Ονοματεπϊνυμο 
Φφλο 

Θλικία 
Θμερομθνία 

ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 

1. Ζχεισ Θ/Υ ςτο ςπίτι ςου; 
 

ΝΑΛ/ΟΧΛ 

2. Ζχεισ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο (Internet); ΝΑΛ/ΟΧΛ 

3. Αν δεν ζχεισ Θ/Υ ςτο ςπίτι ςου ι ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο που αλλοφ μπορείσ να ζχεισ 
πρόςβαςθ; 

 

Στο ςπίτι φίλου μου 
Στο ςπίτι ςυγγενι μου 
Στο φροντιςτιριο/ ΚΔΑΡ 
Σε café/Internet café 

4. Χειρίηεςαι τον Θ/Υ με ευκολία; ΝΑΛ/ΟΧΛ 

5. Ρόςεσ ϊρεσ κακθμερινά χρθςιμοποιείσ τον Θ/Υ κατά μζςο όρο; 0-1 ϊρα 
2-3 ϊρεσ 
4-5 ϊρεσ 
Ρεριςςότερεσ από 5 

6. Με τι αςχολείςαι τισ ϊρεσ που είςαι ςτον Θ/Υ; Σχολικζσ/Εξωςχολικζσ 
εργαςίεσ 
Ραιχνίδια 
Διαδίκτυο 
Ρρογραμματιςμό 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ Θ/Υ 

7. Γνωρίηεισ τι είναι ο προγραμματιςμόσ; ΝΑΛ/ΟΧΛ 

8. Ριςτεφεισ πωσ ο προγραμματιςμόσ είναι μια βαρετι διαδικαςία; ΝΑΛ/ΟΧΛ 

9. Ριςτεφεισ πωσ ο προγραμματιςμόσ είναι μια δφςκολθ διαδικαςία; ΝΑΛ/ΟΧΛ 

10. Ζχεισ αςχολθκεί με τον προγραμματιςμό; ΝΑΛ/ΟΧΛ 

11. Αν ναι, ςε ποιο προγραμματιςτικό περιβάλλον προγραμματίηεισ κατά κφριο λόγο;  

12. Γνωρίηεισ το εργαλείο προγραμματιςμοφ SCRATCH; ΝΑΛ/ΟΧΛ 

Θ ΧΘΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ 

13. Βάλε ςε ςειρά τα μακιματα που ςου αρζςουν, ξεκινϊντασ από εκείνο που ςου αρζςει 
περιςςότερο. 
(2 προτιμιςεισ) 

Γλϊςςα 
Μακθματικά 
Λςτορία 
Φυςικά/Μελζτθ 
Ρεριβάλλοντοσ 
Ρλθροφορικι και ΤΡΕ 
Εικαςτικά/Μουςικι 

14. Επζλεξε το μάκθμα που ςε δυςκολεφει περιςςότερο. Γλϊςςα 
Μακθματικά 
Λςτορία 
Φυςικά/Μελζτθ 
Ρεριβάλλοντοσ 
Ρλθροφορικι και ΤΡΕ 
Εικαςτικά/Μουςικι 

15. Ριςτεφεισ πωσ θ χριςθ Θ/Υ ςτα μακιματα που ςε δυςκολεφουν κα μποροφςε να ςε βοθκιςει 
να τα καταλάβεισ περιςςότερο; 

ΝΑΛ/ΟΧΛ 

16. Κατά πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςαι με τθ χριςθ του Θ/Υ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ 
των μακθμάτων μζςα ςτθ τάξθ; 

Κακόλου 
Λίγο 
Μζτρια 
Ρολφ 
Ράρα Ρολφ 

17. Κατά πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςαι με τισ ϊρεσ του ςχολικοφ ωρολόγιου προγράμματοσ για το 
μάκθμα τθσ πλθροφορικισ και ΤΡΕ; 

Κακόλου 
Λίγο 
Μζτρια 
Ρολφ 
Ράρα Ρολφ 

18. Ριςτεφεισ πωσ κα ςου άρεςε να παρακολουκείσ ζνα ςχολικό μάκθμα εκτόσ ςχολείου μζςω 
του Διαδικτφου, δθλαδι να παρακολουκείσ ζνα θλεκτρονικό μάκθμα ςε μια θλεκτρονικι 

Κακόλου 
Λίγο 
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τάξθ; Μζτρια 
Ρολφ 
Ράρα Ρολφ 

A2 – Απόςπαςμα ερωτθματολόγιου αξιολόγθςθσ υλικοφ θλεκτρονικισ τάξθσ 

Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ υλικοφ θλεκτρονικισ τάξθσ (Modified IMMS) 
Ονοματεπϊνυμο 
Φφλο 
Θλικία  
Θμερομθνία 
 

1= Διαφωνϊ Απόλυτα 
2= Διαφωνϊ  
3= Αδιαφορϊ 
4= Συμφωνϊ 
5= Συμφωνϊ Απόλυτα 

1. Θ πρϊτθ φορά ς' αυτό το μάκθμα τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ, μου ζδωςε τθν εντφπωςθ πωσ ιταν εφκολο για μζνα. 

2. Υπιρχε κάτι ενδιαφζρον ςτθν αρχι του μακιματοσ που μου τράβθξε τθν προςοχι. 

3. Τα βίντεο, οι εικόνεσ, τα παραδείγματα όπωσ και άλλα πράγματα του υλικοφ του μακιματοσ ιταν πιο δφςκολα για μζνα να τα 
καταλάβω απ' ότι κα ικελα να είναι. 

4. Αφοφ ενθμερϊκθκα για τουσ κανόνεσ και τισ απαιτιςεισ του μακιματοσ (ψθφιακόσ οδθγόσ για τθ χριςθ τθσ τάξθσ), ιμουν 
ςίγουροσ/θ για το τι κα ζπρεπε να μάκω ς' αυτό το μάκθμα. 

5. Θ ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων του μακιματοσ μου ζδωςαν το αίςκθμα τθσ ικανοποίθςθσ. 

6. Ξεκάκαρα τα βίντεο, οι εικόνεσ, τα παραδείγματα και όλο το διαδραςτικό υλικό του μακιματοσ ςυνδζεται με πράγματα που ιδθ 
γνωρίηω. 

7. Ρολλζσ ενότθτεσ του μακιματοσ ιταν μπερδεμζνεσ με τόςεσ πολλζσ πλθροφορίεσ που ιταν δφςκολο να επιλζξω και να κυμθκϊ τα 
βαςικά ςθμεία. 

8. Το μάκθμα είχε ευχάριςτο υλικό. 

9. Υπιρχαν πολλά παραδείγματα που με βοικθςαν να καταλάβω ότι αυτά που ζμακα είναι ςθμαντικά. 

10. Θ ολοκλιρωςθ αυτοφ του μακιματοσ με επιτυχία, είναι ςθμαντικό γεγονόσ για μζνα. 

11. Το μάκθμα είχε καλoφτιαγμζνο υλικό, που με βοικθςε να κρατιςω τθν προςοχι μου. 

12. Το μάκθμα ιταν τόςο μπερδεμζνο που δφςκολα μποροφςα να διατθριςω τθν προςοχι μου. 

13. Κακϊσ ζκανα τισ δραςτθριότθτεσ ςτο μάκθμα, ιμουν ςίγουροσ/θ ότι μποροφςα να μάκω προγραμματιςμό και να καταλάβω ζννοιεσ 
Φυςικισ, Τεχνολογίασ, Μθχανικισ, Τζχνθσ και Μακθματικϊν (STE(A)M). 

14. Απόλαυςα αυτό το μάκθμα τόςο πολφ που κα ικελα να μάκω περιςςότερα για τον προγραμματιςμό και τθ Φυςικι, τθ Τεχνολογία, 
τθ Μθχανικι, τθ Τζχνθ και τα Μακθματικά (STE(A)M). 

15. Οι ενότθτεσ του μακιματοσ (ςτακμοί του Οδυςςζα) δεν μου άρεςαν. 

A3 – Απόςπαςμα ερωτθματολόγιου αξιολόγθςθσ υλικοφ θλεκτρονικισ τάξθσ 

Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ μακιματοσ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου 
(Modified CIS) 
Ονοματεπϊνυμο 
Φφλο  
Θλικία 
Θμερομθνία 

1= Διαφωνϊ Απόλυτα 
2= Διαφωνϊ  
3= Αδιαφορϊ 
4= Συμφωνϊ 
5= Συμφωνϊ Απόλυτα 

1. Θ εκπαιδεφτρια γνϊριηε πωσ να μασ κάνει να νιϊςουμε ενκουςιαςμό για το κφριο κζμα του μακιματοσ που ιταν ο 
προγραμματιςμόσ μζςα από ζννοιεσ Φυςικισ, Τεχνολογίασ, Μθχανικισ, Τζχνθσ και Μακθματικϊν (STE(A)M). 

2. Πτι ζχω μάκει ς' αυτό το μάκθμα του προγραμματιςμοφ κα μου είναι χριςιμο ςτο μζλλον. 

3. Νιϊκω ςιγουριά πωσ τα πιγα καλά ς' αυτό το μάκθμα. 

4. Λίγα πράγματα απ’ αυτά που κάναμε ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ μου τράβθξαν τθν προςοχι. 

5. Θ εκπαιδεφτρια ζκανε να φαίνεται ότι το να μάκουμε προγραμματιςμό είναι ςθμαντικό ςτθν εποχι μασ. 

6. Ζπρεπε να είςαι τυχερόσ για να πάρεισ καλοφσ βακμοφσ ς' αυτό το μάκθμα. 

7. Ζπρεπε να δουλζψω ςκλθρά για να ολοκλθρϊςω με επιτυχία το μάκθμα. 

8. Δεν καταλαβαίνω πωσ ςυνδζεται ο προγραμματιςμόσ υπολογιςτϊν με αυτά που ιδθ ξζρω. 

9. Το ότι ολοκλιρωςα αυτό το μάκθμα, εξαρτικθκε κατά κφριο λόγο από μζνα. 

10. Θ εκπαιδεφτρια μασ χρθςιμοποιεί τρόπουσ για να μασ κρατάει ςε αγωνία μζχρι ζνα ςθμείο του μακιματοσ. 

11. Είναι πολφ δφςκολο για μζνα να μάκω βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ ςυνδυαςτικά με ζννοιεσ STE(A)M. 

12. Είμαι χαροφμενοσ/θ κάκε φορά που τελειϊνει το μάκθμα ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ. 

13. Σ’ αυτό το μάκθμα προςπάκθςα να βάλω υψθλοφσ ςτόχουσ για να πάρω άριςτα. 

14. Σ' αυτό το μάκθμα αιςκάνομαι ότι οι βακμοί που πιρα είναι δίκαιοι ςε ςφγκριςθ με τουσ ςυμμακθτζσ μου. 

15. Οι ςυμμακθτζσ μου ςτθν τάξθ ζδειχναν περιζργεια για τον προγραμματιςμό με τθ χριςθ των πλακετϊν Makey-Makey & Picoboard. 
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A4 – Απόςπαςμα ερωτθματολόγιου αξιολόγθςθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

Ερωτθματολόγιο Συνεργατικισ μάκθςθσ 
Ονοματεπϊνυμο 
Φφλο  
Θλικία 
Θμερομθνία 

1= Κακόλου 
2= Λίγο  
3= Μζτρια  
4= Ρολφ 
5= Ράρα πολφ 

Θγεςία και πρωτοβουλία 

1. Βοικθςα τθν ομάδα μου ϊςτε μαηί με τα άλλα μζλθ τθσ να βάλουμε ςτόχουσ και να ορίςουμε προκεςμίεσ. 

2. Βοικθςα τθν ομάδα μου ϊςτε μαηί με τα άλλα μζλθ τθσ να μοιράςουμε τισ εργαςίεσ που μασ ανάκεςαν και τθν ϊκθςα ϊςτε 
να παίρνει δίκαιεσ αποφάςεισ. 

3. Πριςα ο ίδιοσ/ίδια ρόλουσ (π.χ. αρχθγόσ ομάδασ, γραμματζασ) μζςα ςτθν ομάδα και κακόριςα ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ 
ςτα μζλθ τθσ. 

4. Υπιρχαν φορζσ που ανζλαβα ευκφνεσ εκτόσ του ρόλου μου με λίγθ προτροπι ι εκπαίδευςθ για να ολοκλθρϊςουμε τθν 
εργαςία που μασ ανζκεςαν. 

Συμμετοχι 

5. Ιμουν παρϊν/παροφςα ςε όλεσ τισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ ομάδασ μου και ζλαβα μζροσ ςε όλεσ τισ ςυηθτιςεισ (ενεργθτικι 
ςυμμετοχι). 

6. Αντάλλαξα παραπάνω από δυο μθνφματα ςτο φόρουμ ςυηθτιςεων τθσ ομάδασ μου. 

7. Βοικθςα τθν ομάδα μου προςφζροντασ ιδζεσ ςτο κζμα που μασ ηθτικθκε να διερευνιςουμε. 

8. Χρθςιμοποίθςα με ςιγουριά ςτθν θλεκτρονικι τάξθ τα εργαλεία για τθν ςυνεργαςία από απόςταςθ. 

Ευελιξία 

9. Σεβάςτθκα το γεγονόσ ότι οι ςυμμακθτζσ μου είχαν διαφορετικζσ ιδζεσ και απόψεισ ςτθν ομάδα μου ακοφγοντάσ τισ 
προςεκτικά. 

10. Υποςτιριξα τισ απόψεισ μου χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα επιχειριματα. 

11. Απάντθςα ςτισ ερωτιςεισ και τα ςχόλια των άλλων ςυμμακθτϊν μου, μζςα από τισ παρατθριςεισ και τισ ιδζεσ μου. 

12. Υπζβαλα ερωτιςεισ και ςχόλια ςτα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ μου ςχετικά με το κζμα που μασ ηθτικθκε να διερευνιςουμε. 

13. Δεν ςυγκροφςτθκα με τα άλλα μζλθ των ομάδων και βοικθςα ςτθν επίλυςθ των διαφορϊν μεταξφ τουσ. 

Υπευκυνότθτα και παραγωγικότθτα 

14. Ακολοφκθςα με ςυνζπεια τισ ςυμφωνίεσ που ζγιναν για ςυηθτιςεισ με ςεβαςμό και λιψθ αποφάςεων. 

15. Αποδζχτθκα κετικά και εκπλιρωςα τουσ ρόλουσ (π.χ. αναλυτισ, προγραμματιςτισ) και τισ αρμοδιότθτεσ τουσ, που μου 
ανατζκθκαν μζςα ςτθν ομάδα μου. 

A5 – Ερωτθματολόγιο επίλυςθσ προβλιματοσ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

Ερωτθματολόγιο επίλυςθσ προβλιματοσ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ 
Ονοματεπϊνυμο 
Φφλο  
Θλικία 
Θμερομθνία 

1 = Δεν ιςχφει 
2 = Λςχφει λίγο  
3 = Λςχφει πολφ 
4 = Λςχφει απόλυτα 

1. Το πρόβλθμα που ςου δόκθκε ιταν δφςκολο. 

2. Θ διατφπωςθ του προβλιματοσ ιταν ςαφισ και κατανοθτι. 

3. Κατά τθν ανάγνωςθ του προβλιματοσ ξεχϊριςεσ με κάποιο τρόπο (υπογράμμιςεσ ι κφκλωςεσ) τι είναι ςθμαντικό και τι όχι. 

4. Κατά τθν ανάγνωςθ του προβλιματοσ ξεχϊριςεσ τα δεδομζνα (γνωςτά) από τα ηθτοφμενα (άγνωςτα) του προβλιματοσ. 

5. Ρριν ξεκινιςεισ να λφςεισ το πρόβλθμα ςκζφτθκεσ ότι ζχεισ λφςει ζνα παρόμοιο πρόβλθμα ςτο παρελκόν. 

6. Ρριν ξεκινιςεισ να λφςεισ το πρόβλθμα ςκζφτθκεσ να το χωρίςεισ ςε μικρότερα προβλιματα (υποπροβλιματα), ϊςτε να λφςεισ κάκε 
ζνα μικρότερο πρόβλθμα ξεχωριςτά. 

7. Ρριν ξεκινιςεισ να λφςεισ το πρόβλθμα ςκζφτθκεσ να βάλεισ ςε μια λογικι ςειρά τισ ςκζψεισ ςου. 

8. Ρριν ξεκινιςεισ να λφςεισ το πρόβλθμα ςκζφτθκεσ να ξαναδιατυπϊςεισ το πρόβλθμα με δικά ςου λόγια κρατϊντασ το "ηουμί" κι όχι 
όλεσ τισ λεπτομζρειεσ. 

9. Ρριν ξεκινιςεισ να λφςεισ το πρόβλθμα αναρωτικθκεσ μιπωσ ςχεδιάηοντασ ζνα ςχιμα ι ζνα διάγραμμα, μπορζςεισ να απεικονίςεισ 
με διαφορετικό τρόπο το πρόβλθμα που ςου δόκθκε. 

10. Κατά τθν διαδικαςία λφςθσ του προβλιματοσ κατζγραψεσ με ςαφινεια τα βιματα που ζκανεσ για να φτάςεισ από τα δεδομζνα ςτα 
ηθτοφμενα. 

11. Χρθςιμοποίθςεσ τθ λογικι ςου για να εξθγιςεισ και να επαλθκεφεισ τθ λφςθ του προβλιματοσ. 

12. Λφνοντασ το πρόβλθμα ςκζφτθκεσ να ελζγξεισ μιπωσ υπάρχουν τρόποι για να βελτιϊςεισ τθ λφςθ ςου. 

13. Λφνοντασ το πρόβλθμα αναρωτικθκεσ ότι θ λφςθ που ζδωςεσ καλφπτει παρόμοια προβλιματα ϊςτε να τθν κάνεισ πιο γενικι. 

14. Αν ςτο πρόβλθμα ζλλειπαν οι αρικμοί τότε πιςτεφεισ πωσ το γεγονόσ αυτό κα ςε εμπόδιηε να καταγράψεισ τθ λφςθ του. 

15. Ζχεισ λφςει το πρόβλθμα. 



A6 – ουμπρίκα επίλυςθσ προβλιματοσ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

 

ουμπρίκα  επίλυςθσ προβλιματοσ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ  

 Μθ ικανοποιθτικι επίδοςθ.  
0 

Χαμθλι επίδοςθ 
1 

Μζτρια επίδοςθ.  
2 

Καλι επίδοςθ  
3 

Εξαιρετικι επίδοςθ.  
4 

Βακμόσ 

Κατανόθςθ του 
προβλιματοσ 

Δεν κατανόθςε το πρόβλθμα. Ενϊ ζδειξε να κατανοεί το 
πρόβλθμα δεν διζκρινε τα 
δεδομζνα απ’ τα ηθτοφμενα. 

Ενϊ ζδειξε να κατανοεί το πρόβλθμα 
διζκρινε τα δεδομζνα απ' τα 
ηθτοφμενα με αρκετζσ παραλείψεισ. 

Κατανόθςε το πρόβλθμα και 
διζκρινε τα δεδομζνα απ' τα 
ηθτοφμενα με ελάχιςτεσ 
παραλείψεισ. 

Κατανόθςε πλιρωσ το 
πρόβλθμα και διζκρινε 
επακριβϊσ τα δεδομζνα 
απ' τα ηθτοφμενα. 

 

Λογικι εξιγθςθ Δεν αιτιολόγθςε  ενζργειεσ 
και αποτελζςματα. 

Χρθςιμοποίθςε τθ λογικι αλλά 
ζδωςε ελάχιςτεσ αιτιολογιςεισ 
με λάκοσ τρόπο. 

Χρθςιμοποίθςε τθ λογικι αλλά 
αιτιολόγθςε αρκετζσ  ενζργειεσ και 
αποτελζςματα  με αρκετζσ 
παραλείψεισ. 

Χρθςιμοποίθςε τθ λογικι αλλά 
αιτιολόγθςε όλεσ τισ  ενζργειεσ 
και αποτελζςματα  με 
ελάχιςτεσ παραλείψεισ. 

Χρθςιμοποίθςε τθ λογικι 
αλλά αιτιολόγθςε όλεσ 
τισ  ενζργειεσ και 
αποτελζςματα  ςωςτά. 

 

Καταγραφι του 
αλγόρικμου 

Δεν προςδιόριςε οφτε 
κατζγραψε τα βιματα για τθ 
λφςθ του προβλιματοσ. 

Ρροςδιόριςε ελάχιςτα από τα 
βιματα για τθ λφςθ του 
προβλιματοσ αλλά ακόμθ και 
αυτά με λάκθ. 

Ρροςδιόριςε και κατζγραψε όλα τα 
βιματα για τθ  λφςθ του 
προβλιματοσ με ελάχιςτεσ 
παραλείψεισ και λάκθ. 

Ρροςδιόριςε και κατζγραψε 
όλα τα βιματα για τθ λφςθ του 
προβλιματοσ χωρίσ λάκθ. 

Ρροςδιόριςε και 
κατζγραψε όλα τα 
βιματα για τθ λφςθ του 
προβλιματοσ χωρίσ λάκθ 
με το βζλτιςτο τρόπο. 

 

Τμθματοποίθςθ Δεν κατανόθςε τθν ζννοια 
τθσ τμθματοποίθςθσ. 

Δεν κατάφερε να διαχωρίςει το 
πρόβλθμα ςε τμιματα. 

Διαχϊριςε το πρόβλθμα ςε μεγάλα 
τμιματα. 

Διαχϊριςε το πρόβλθμα ςε 
απλοφςτερα τμιματα με λίγα 
λάκθ. 

Διαχϊριςε το πρόβλθμα 
ςε απλοφςτερα τμιματα 
ςωςτά. 

 

Εφρεςθ μοτίβων και 
γενίκευςθ 

Δεν κατανόθςε τθν ζννοια 
του μοτίβου και τθσ 
γενίκευςθσ. 

Μπόρεςε να εντοπίςει ελάχιςτα 
κοινά ςτοιχεία (δεδομζνα, 
εντολζσ, λφςεισ) χωρίσ να 
καταφζρει όμωσ να διατυπϊςει 
μια γενικι λφςθ. 

Μπόρεςε να εντοπίςει αρκετά κοινά 
ςτοιχεία (δεδομζνα, εντολζσ, λφςεισ) 
χωρίσ να καταφζρει όμωσ  να 
διατυπϊςει μια γενικι λφςθ. 

Μπόρεςε να εντοπίςει όλα τα 
κοινά ςτοιχεία (δεδομζνα, 
εντολζσ, λφςεισ) χωρίσ να 
καταφζρει όμωσ  να 
διατυπϊςει ςωςτά μια γενικι 
λφςθ. 

Μπόρεςε να εντοπίςει  
όλα τα κοινά ςτοιχεία 
(δεδομζνα, εντολζσ, 
λφςεισ) και κατάφερε να 
διατυπϊςει ςωςτά μια 
γενικι λφςθ. 

 

Αφαίρεςθ Δεν κατανόθςε τθν ζννοια 
τθσ αφαίρεςθσ. 
 

Δεν κατάφερε οφτε να  διακρίνει 
τισ ςθμαντικζσ από τισ μθ 
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςωςτά, 
οφτε κατανοεί τθ χριςθ τθσ 
μεταβλθτισ. 

Διζκρινε τισ ςθμαντικζσ από τισ μθ 
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςε 
ικανοποιθτικό βακμό αλλά δεν 
ζδειξε να κατανοεί τθ χριςθ τθσ 
μεταβλθτισ. 

Διζκρινε τισ ςθμαντικζσ από τισ 
μθ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςε 
αρκετά μεγάλο βακμό και 
ζδειξε να κατανοεί τθ χριςθ 
τθσ μεταβλθτισ. 

Κατανόθςε απόλυτα τθν 
ζννοια τθσ αφαίρεςθσ, ωσ 
προσ το διαχωριςμό τθσ 
πλθροφορίασ και τθ 
χριςθ τθσ μεταβλθτισ. 

 

Αξιολόγθςθ Δεν ζκρινε τθν ορκότθτα τθσ 
λφςθσ. 

Ζκρινε τθν ορκότθτα τθσ λφςθσ 
και αναγνϊριςε τθν φπαρξθ 
λακϊν αλλά είτε δεν τα εντόπιςε 
είτε εντόπιςε ελάχιςτα χωρίσ να 
προτείνει καμία διόρκωςθ. 

Ζκρινε τθν ορκότθτα τθσ λφςθσ και 
αναγνϊριςε τθν φπαρξθ λακϊν αλλά 
ενϊ τα εντόπιςε δεν πρότεινε καμία 
διόρκωςθ. 

Ζκρινε τθν ορκότθτα τθσ λφςθσ 
και αναγνϊριςε τθν φπαρξθ 
λακϊν αλλά ενϊ τα εντόπιςε 
και τα διόρκωςε, δεν πρότεινε 
καλφτερθ λφςθ. 

Ζκρινε τθν ορκότθτα τθσ 
λφςθσ και αναγνϊριςε 
τθν φπαρξθ λακϊν τα 
εντόπιςε και τα διόρκωςε 
και πρότεινε καλφτερθ 
λφςθ. 

 

Επίλυςθ του 
προβλιματοσ 

Δεν ζλυςε το πρόβλθμα. Ζλυςε ζνα πολφ μικρό μζροσ του 
προβλιματοσ. 

Ζλυςε το μιςό πρόβλθμα Ζλυςε το μεγαλφτερο μζροσ 
του προβλιματοσ. 

Ζλυςε όλο το πρόβλθμα 
με το βζλτιςτο τρόπο. 

 

     ΣΥΝΟΛΟ  



ΡΑΑΤΘΜΑ Β – Ενδεικτικά Φφλλα Εργαςίασ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ  

Γ1 – Συμπλθρωματικά εργαλεία ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ 

Εργαλείο Ρεριγραφι χριςθσ Στιγμιότυπα οκόνθσ Moodle 

ΑRTICULATE  

ENGAGE & 
QUIZMAKER 360 

Χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

δοκιμαςτικι ζκδοςθ για τθ 

δθμιουργία πακζτων SCORM, 

ςυμβατά με τθν πλατφόρμα 

Moodle, ωσ παρουςιάςεισ ι κουίη. 

 

EDPUZZLE Χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία διαδραςτικϊν βίντεο. 

6 

GOOGLE FORMS Φόρμεσ ερωτθματολογίων, οι 

οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν για τθ 

δθμιουργία των ερευνθτικϊν 

εργαλείων. 
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H5P Χρθςιμοποιικθκε για τθν 

δθμιουργία διαδραςτικοφ 

περιεχομζνου. 

 

 

MyblueRobot Χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία Avatar, για τθν 

ενθμζρωςθ τθσ εικόνασ του προφίλ. 
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PADLET Διαδικτυακόσ τοίχοσ, ςτον οποίο οι 

χριςτεσ εναποκζτουν κείμενο, 

εικόνεσ και βίντεο. 

Χρθςιμοποιικθκε για τθν 

υλοποίθςθ τθσ ςυνεργατικισ 

τεχνικισ Brainstorming. 

  

QUIZIZZ Χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία κουίη με τθ μορφι 

ομαδικοφ παιχνιδιοφ. 

   

STORYBIRD Εργαλείο storytelling, το οποίο 

χρθςιμοποιικθκε για τθν αφιγθςθ 

του ςεναρίου. 
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THINGLINK Χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία διαδραςτικϊν εικόνων. 

 

TOONDOO Χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία comic. 

 

VOKI Χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία ψθφιακοφ οδθγοφ. 
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Γ2 – Αναλυτικόσ πίνακασ δραςτθριοτιτων θλεκτρονικισ τάξθσ 

Ενότθτα/ 

Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ 

Τίτλοσ 

Δραςτθριότθτασ 

Ρεριγραφι Στρατθγικζσ ARCS Συνεργατικζσ 

Τεχνικζσ 

Υπολογιςτικι  

Σκζψθ 

Εργαλεία/ 

Ρόροι 

1
. 

Τ
Ο

ΛΑ
 

Ρ
ρ

ο
ετ

ο
ιμ

α
ς

ία
 

Δ1. Συμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίου προφίλ 

μακθτϊν 

Ερωτθματολόγιο: Ερωτθματολόγιο διερεφνθςθσ 
προφίλ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 

   URL/ 

Google forms 

Δ2. Γνωριμία με τα forum Forum... ςθμαίνει ςυηιτθςθ: 

 Ασ γνωριςτοφμε: Συηιτθςθ 
γνωριμίασ ςτθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα. 

 Ερωτιςεισ κι απορίεσ για το 
μάκθμα: Συηιτθςθ για επίλυςθ 
αποριϊν και ερωτιςεων ςχετικά με 
το μάκθμα. 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Χριςθ πραγματικϊν γεγονότων, ςτρατθγικϊν όπωσ μελζτεσ 
περίπτωςθσ (case studies) και αναφορά ςε βιογραφικζσ 
πλθροφορίεσ. 
C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 
Κακοδιγθςθ των μακθτϊν ςε αποτελεςματικοφσ ςτόχουσ. 
Ραροχι ςυνεχοφσ (κετικισ) ανατροφοδότθςθσ. 
S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Ραρακίνθςθ των μακθτϊν να μοιραςτοφν τθ γνϊςθ με 
ςυμμακθτζσ που ζχουν κενά. 

  Forum 

Δ3.  Αλλαγι εικόνασ προφίλ  Φτιάξε τθν εικόνα του προφίλ 
ςου!:  Δθμιουργία εικόνασ προφίλ 
(avatar) 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Αξιοποίθςθ του χιοφμορ. 

  Page/ 

MyblueRobot 

Στ
ο

χο
κ

ες
ία

 

Δ4. Ραρουςίαςθ ςτόχων 

προγράμματοσ και Ενότθτασ, 

Κανόνεσ ταξιδιοφ 

Μια μικρι περιγραφι του ταξιδιοφ μασ…: 

 Voki & Video που αφορά τουσ 
ςτόχουσ του προγράμματοσ 

 Comic για τουσ ςτόχουσ τθσ 
ενότθτασ 

 Κανόνεσ και βραβεία 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ περιζργειασ 
με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ ςτοιχείου, χριςθ νζων, 
παράδοξων γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 
A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων 
διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ. 
R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 
Διατφπωςθ προτάςεων ι παραδειγμάτων που δείχνουν τθν 
χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, παρουςιάηουν τουσ ςτόχουσ και 
ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι ίδιοι τουσ ςτόχουσ 
τουσ. 
C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 
Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ 
και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε να 
καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 
C2 – Ευκαιρίεσ Επιτυχίασ  (Success Opportunities) 
Ραροχι υποςτιριξθσ (scaffolding) ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να 
κατανοιςουν τον βακμό με τον οποίο κα επεξεργάηονται το 
εκπαιδευτικό υλικό, θ οποία κα μειϊνεται όςο προχωράει θ 
μακθςιακι διαδικαςία. 

  Label 

URL/ 

Voki 

Book/ 

StoryBird 

ToonDoo 
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 Δ5. Ψθφιακό υλικό:  Βριςκόμαςτε ςτθν ΤΟΛΑ: Μια 
γριγορθ επιςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ 
με animations από το SCRATCH.  

 Ο προγραμματιςμόσ και τα οφζλθ 
του:  Διαδραςτικά βίντεο 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Χριςθ οπτικo-ακουςτικϊν μζςων (γραφικά, videos, 
animations).  Χριςθ πραγματικϊν γεγονότων, ςτρατθγικϊν 
όπωσ μελζτεσ περίπτωςθσ (case studies) και αναφορά ςε 
βιογραφικζσ πλθροφορίεσ. Αξιοποίθςθ του χιοφμορ. 
A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων 
διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ. 
R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 
Διατφπωςθ προτάςεων ι παραδειγμάτων που δείχνουν τθν 
χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, και παρουςιάηουν τουσ ςτόχουσ 
και ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι ίδιοι τουσ ςτόχουσ 
τουσ. 

  Book/ 

Scratch 

Edpuzzle 

Δ
ρ

α
ς

τθ
ρ

ιό
τθ

τε
σ 

Δ6. Δραςτθριότθτεσ ςτθ τάξθ: 

Ρρογραμματιςμόσ και οφζλθ 

Για να δοφμε… τι κα δοφμε; 
Τι είναι ο προγραμματιςμόσ και ποια τα οφζλθ 
του; 
Φφλλο εργαςίασ  2 – Ρρογραμματιςμόσ και 
οφζλθ. Συμπλιρωςθ του φφλλου εργαςίασ για 
το τι είναι ο προγραμματιςμόσ, τι αφορά, αλλά 
και ποια είναι τα οφζλθ από τθν εκμάκθςθ του. 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 
Ραράκεςθ ερωτθμάτων για πρόκλθςθ καταιγιςμοφ ιδεϊν 
(brainstorming). 
R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching) 
Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ και 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ υπευκυνότθτασ. 
Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ 
προςωπικϊν ρόλων μζςα ςε αυτζσ.  
Επίδειξθ κετικϊν προτφπων (modeling). 

Brainstorming  Folder/ 

PDF – Ζντυπο 

Book/ 

Padlet 

Δ7. Δθμιουργία ομάδασ Επιλογι τυχαίων αρικμϊν ϊςτε να δθμιουργθκεί 
ομάδα των 4 ατόμων. 

R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching) 
Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ και 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ υπευκυνότθτασ. 
Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ 
προςωπικϊν ρόλων μζςα ςε αυτζσ.  
Επίδειξθ κετικϊν προτφπων (modeling). 

   

Δ8. Δραςτθριότθτεσ ςτθ τάξθ: 

Επίλυςθ προβλιματοσ 

Για να δοφμε… τι κα δοφμε; 
Δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ 
Φφλλο εργαςίασ  1 –  Λφνω το πρϊτο μου 
πρόβλθμα. Συμπλιρωςθ του φφλλου εργαςίασ, 
καταγράφοντασ τισ ςκζψεισ, κατά τθν επίλυςθ 
ενόσ μακθματικοφ προβλιματοσ. 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 
Οργάνωςθ δραςτθριοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων. 
R3 – Οικειότθτα  (Familiarity) 
Τοποκζτθςθ τθσ γνϊςθσ ςε οικείο πλαίςιο. 

  Folder/ 

PDF – Ζντυπο  

Α
ξι

ο
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ς

θ
 

Δ9. Συμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίου QU4 & 

δθμοςκόπθςθ 

Για να δοφμε… τι κα δοφμε; 

 Ρεσ μασ τθ γνϊμθ ςου για το 
πρόβλθμα που ςου δόκθκε…: 

 Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ 
 επίλυςθσ προβλιματοσ και 
 υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

 Τι πιςτεφεισ; 
 Δθμοςκόπθςθ για τθ διερεφνθςθ 
 τθσ ςτάςθσ απζναντι ςτον 
 προγραμματιςμό. 

R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων  (Goal Orientation) 
Ρεριγραφι τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ ςτο παρόν και 
ςτο μζλλον των μακθτϊν με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ οι 
νοθτικοί χάρτεσ (concept maps) ςτθν αρχι τθσ διδαςκαλίασ 
αλλά και αςκιςεισ ανατροφοδότθςθσ. 

 Λογικι Εξιγθςθ 

Αλγόρικμοσ 

Τμθματοποίθςθ 

Μοτίβα και 

Γενίκευςθ 

Αφαίρεςθ 

Αξιολόγθςθ 

URL/ 

Google forms 

Choice 

Δ10. Δθμιουργία λεξικοφ όρων Τι μάκαμε ςιμερα; 
Σοφά λόγια… χριςιμεσ λζξεισ: Ρροςκικθ μιασ 
νζασ λζξθσ ςτο λεξικό όρων του μακιματοσ. 
Αξιολόγθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου 

S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Χριςθ αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και 
προςομοιϊςεων ϊςτε να εφαρμοςτεί θ νζα γνϊςθ. 
S2 – Εξωτερικζσ Αμοιβζσ (Extrinsic Rewards) 
Χριςθ μεκόδων αυτοαξιολόγθςθσ όπου δεν είναι απαραίτθτο 
να γίνει αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 
S3 – Λςότθτα  

  Glossary 
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Ραροχι αμοιβϊν ίςθσ αξίασ ςτουσ μακθτζσ που ζχουν 
παρόμοια επίδοςθ και βακμό προςπάκειασ. 

Ενότθτα/ 

Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ 

Τίτλοσ 

Δραςτθριότθτασ 

Ρεριγραφι  Στρατθγικζσ ARCS Συνεργατικζσ 

Τεχνικζσ 

Υπολογιςτικι  

Σκζψθ 

Εργαλεία/ 

Ρόροι 

2
. 

Κ
ΛΚ

Ο
Ν

ΕΣ
 Κ

Α
Λ 

Λ
Ω

ΤΟ
Φ

Α
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Λ 
- 

ST
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A
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: 

Μ
α
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θ

μ
α
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Στ

ο
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Δ1. Ραρουςίαςθ ςτόχων 

ενότθτασ  

 

Για να δοφμε.. τι κα δοφμε; 

 Ο Οδυςςζασ ζχει κάτι να ςασ πει… 

 Ανοίξτε κι αυτό το δωράκι:  
 
Οι ςτόχοι τθσ διδακτικισ ενότθτασ είναι:  

o Να περιγράφουν τθν ζννοια του 
αλγόρικμου και του μοτίβου. 

o Να αναγνωρίηουν αρικμθτικά 
μοτίβα και να ςχθματίηουν 
ακολουκίεσ αρικμϊν. 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Ρροςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ και διζγερςθ τθσ περιζργειασ 
με τθν ειςαγωγι του ςυναιςκθματικοφ ςτοιχείου, χριςθ νζων, 
παράδοξων γεγονότων, παραδειγμάτων και χιοφμορ. 
A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με εναλλαγι των μεκόδων 
διδαςκαλίασ, του υλικοφ και των μζςων παρουςίαςθσ. 
R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 
Διατφπωςθ προτάςεων ι παραδειγμάτων που δείχνουν τθν 
χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ, παρουςιάηουν τουσ ςτόχουσ και 
ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να κζςουν οι ίδιοι τουσ ςτόχουσ 
τουσ. 
C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 
Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ 
και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε να 
καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 

  URL/ 

Voki 

 

SCORM/ 

Articulate Engage 360 
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Δ2. Ψθφιακό υλικό  Μακαίνω μακθματικά με αλγόρικμο ι 
Αλγόρικμο με μακθματικά; 

 Μακαίνω για τον αλγόρικμο: 
Βίντεο για τθν ζννοια του 
αλγόρικμου. 

 Μακαίνω για τα μοτίβα: 
Βιντεοπαρουςίαςθ για τθν ζννοια 
του αρικμθτικοφ μοτίβου και τθσ 
ακολουκίασ αρικμϊν. 
 

ΛΣΤΟΛΑ: Κίκονεσ και Λωτοφάγοι 

 Στισ χϊρεσ των Κικόνων και των 
Λωτοφάγων: Βίντεο με μια γριγορθ 
επιςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ. 

 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Χριςθ οπτικo-ακουςτικϊν μζςων (γραφικά, videos, 
animations). Χριςθ παραδειγμάτων για επεξιγθςθ όλων των 
κεμελιωδϊν αρχϊν και εννοιϊν, που αφοροφν το μακθςιακό 
αντικείμενο. 
Αξιοποίθςθ του χιοφμορ. 
A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
Χριςθ ποικιλίασ μεκόδων και μζςων διδαςκαλίασ (video, 
παρουςιάςεισ, comics, animations κλπ.).  Ροικιλία ςτο φφοσ τθσ 
παρουςίαςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςοβαρό, 
χιουμοριςτικό κλπ.). 
R1 – Ρροςανατολιςμόσ Στόχων (Goal Orientation) 
Συςχζτιςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τισ πραγματικζσ 
ανάγκεσ των μακθτϊν. 
R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 
Τοποκζτθςθ τθσ γνϊςθσ ςε οικείο πλαίςιο. 
C2 – Ευκαιρίεσ επιτυχίασ (Success Opportunities) 
Ραροχι ευκαιριϊν επίτευξθσ κριτθρίου επιτυχίασ κάτω από 
ςυνκικεσ μζτριου ρίςκου (moderate risk). 
C3 – Ρροςωπικι Υπευκυνότθτα (Personal Control) 
Αναλυτικι βακμολογία ςε κάκε εργαςία ϊςτε να γνωρίηουν τα 
περικϊρια βελτίωςθσ. Ραροχι τθσ δυνατότθτασ ςτο μακθτι να 
ελζγχει το ρυκμό μελζτθσ του, με τθν χριςθ βοθκθτικϊν 
εργαλείων (menu, previous – next buttons, breadcrumbs, 
achievement bars) ςε ζνα τεχνολογικό περιβάλλον. 
S1 – Εςωτερικι ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Αναγνϊριςθ επιτευγμάτων και ολοκλιρωςθσ ςτόχων μζςω 
κετικϊν ςχολίων. 
S2 – Εξωτερικζσ αμοιβζσ (Extrinsic Rewards) 
Χριςθ μεκόδων αυτοαξιολόγθςθσ όπου δεν είναι απαραίτθτο 
να γίνει αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 

  Lesson/ 

ToonDoo 

 

Book/ 

Edpuzzle 

Δ
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Δ3.  Εργαςία ςτθ τάξθ και 

επίλυςθ προβλιματοσ 

Εργαςία ςτθ τάξθ! 
Φφλλο εργαςίασ  3 – Καταςκευάηοντασ μια 
ςαΐτα! 
Φφλλο εργαςίασ  4 –  Ξεκλειδϊνοντασ το 
ςυναγερμό του ςχολείου! 
Συμπλιρωςθ των φφλλων εργαςίασ για τθν 
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του αλγορίκμου και του 
αρικμθτικοφ μοτίβου.  

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 
Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ 
κζτοντασ προβλιματα προσ επίλυςθ. Ραροχι ευκαιριϊν για 
ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ. Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ προςωπικϊν ρόλων. 
A3 – Μεταβλθτότθτα  (Variability) 
Μετατόπιςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ από εκπαιδευτικό – μακθτι, 
ςε μακθτι – μακθτι. Χριςθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν για 
χαλάρωςθ των μακθτϊν και εξάςκθςθ νζων γνϊςεων. 
R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching) 
Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ και 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ υπευκυνότθτασ. 
Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ 
προςωπικϊν ρόλων μζςα ςε αυτζσ.  
R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 
Χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ, παραδειγμάτων και εννοιϊν 
που ςχετίηονται άμεςα με τισ εμπειρίεσ και τισ αξίεσ των 
μακθτϊν. 
C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 
Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ 
και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε να 
καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 
S1 – Εςωτερικι ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Χριςθ αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και 
προςομοιϊςεων ϊςτε να εφαρμοςτεί θ νζα γνϊςθ. 

Think Pair Share Λογικι Εξιγθςθ 

Αλγόρικμοσ 

Μοτίβο 

Αξιολόγθςθ 

Folder/ 

PDF – Ζντυπο 
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Δ4. Δθμιουργία ομάδασ (Pair) Εργαςία ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 
Τι ψάρια πιάςατε; 
Ραιχνίδι «Ψαρζματα». Κάκε ομάδα – ηευγάρι 
ψαρεφει ζναν ψάρι, το οποίο αναγράφει τον 
αρικμό τθσ ομάδασ του, τον οποίο επιλζγει ϊςτε 
να γίνει ομάδα και ςτθν θλεκτρονικι τάξθ. 

A1 – Διζγερςθ Αντίλθψθσ (Perceptual Arousal) 
Ειςαγωγι γεγονότων που αντιτίκενται ςτισ μζχρι τϊρα 
εμπειρίεσ των μακθτϊν. 
A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 
Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ. 

  Group Choice 

Δ5. Εργαςία ςτθν θλεκτρονικι 

τάξθ και επίλυςθ προβλιματοσ 

Εργαςία ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 
Φφλλο εργαςίασ  5 –  Angry Birds!: 
Συμπλιρωςθ του φφλλου εργαςίασ για τθν 
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του αλγορίκμου και 
μοτίβου μζςα από το παιχνίδι Angry Birds ςτθν 
ϊρα του κϊδικα. Ειςαγωγι ςτον οπτικό 
προγραμματιςμό με τθ χριςθ blocks. 

A2 – Διζγερςθ Διάκεςθσ Ζρευνασ (Inquiry Arousal) 
Διατιρθςθ τθσ προςοχισ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ 
κζτοντασ προβλιματα προσ επίλυςθ. Ραροχι ευκαιριϊν για 
ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ. Ενκάρρυνςθ ζνταξθσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ προςωπικϊν ρόλων. 
A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
Μετατόπιςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ από εκπαιδευτικό – μακθτι, 
ςε μακθτι – μακθτι. Χριςθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν για 
χαλάρωςθ των μακθτϊν και εξάςκθςθ νζων γνϊςεων. 
R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching) 
Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ και 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ υπευκυνότθτασ. Ενκάρρυνςθ 
ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ προςωπικϊν 
ρόλων μζςα ςε αυτζσ.  
R3 – Οικειότθτα (Familiarity) 
Χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ, παραδειγμάτων και εννοιϊν 
που ςχετίηονται άμεςα με τισ εμπειρίεσ και τισ αξίεσ των 
μακθτϊν. 
C1 – Απαιτιςεισ Μάκθςθσ (Learning Requirements) 
Ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ 
και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ ϊςτε να 
καλλιεργθκεί κετικι προςδοκία για τθν επιτυχία. 
S1 – Εςωτερικι ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Χριςθ αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και 
προςομοιϊςεων ϊςτε να εφαρμοςτεί θ νζα γνϊςθ. 
S3 – Λςότθτα (Equity) 
Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων και δίκαιων κανόνων, κριτθρίων 
για ςυνεπειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ϊςτε να 
αποκτιςουν κετικά ςυναιςκιματα για τα επιτεφγματά τουσ. 

Think Pair Share Λογικι Εξιγθςθ 

Αλγόρικμοσ 

Μοτίβο 

Assignment/ 

PDF – Ζντυπο 

Δ6. Συηιτθςθ ομάδασ (Pair) Εργαςία ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 
Συηιτθςθ ομάδασ!: Χϊροσ ςυηιτθςθσ ομάδασ 
για ςυνεργατικι επίλυςθ του προβλιματοσ. 

A3 – Μεταβλθτότθτα (Variability) 
Μετατόπιςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ από εκπαιδευτικό – μακθτι, 
ςε μακθτι – μακθτι. 
R2 – Συνταίριαςμα Κινιτρων (Motive Matching) 
Ραροχι ευκαιριϊν για ςυνεργατικι αλλθλεπίδραςθ και 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ υπευκυνότθτασ. Ενκάρρυνςθ 
ζνταξθσ ςε ομάδεσ εργαςίασ αλλά και ανάδειξθσ προςωπικϊν 
ρόλων μζςα ςε αυτζσ.  
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Δ7. Μεταφόρτωςθ εργαςίασ ςτο 

forum και αξιολόγθςθ ομαδικοφ 

παραδοτζου (Share) 

Εργαςία ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 
Μοιράηομαι τθν εργαςία μου!: 
Διαμοιραςμόσ εργαςιϊν ςτθ ςχολικι τάξθ για 
ανάπτυξθ προβλθματιςμϊν και αξιολόγθςθ. 

S1 – Εςωτερικι ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Ραρακίνθςθ των μακθτϊν να μοιραςτοφν τθ γνϊςθ με 
ςυμμακθτζσ που ζχουν κενά. 

  Forum 

Δ8. Ενθμζρωςθ λεξικοφ όρων Σοφά λόγια… χριςιμεσ λζξεισ: Ρροςκικθ μιασ 
νζασ λζξθσ ςτο λεξικό όρων του μακιματοσ. 
Αξιολόγθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου 

S1 – Εςωτερικι Ενίςχυςθ (Self Reinforcement) 
Χριςθ αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και 
προςομοιϊςεων ϊςτε να εφαρμοςτεί θ νζα γνϊςθ. 
S2 – Εξωτερικζσ Αμοιβζσ (Extrinsic Rewards) 
Χριςθ μεκόδων αυτοαξιολόγθςθσ όπου δεν είναι απαραίτθτο 
να γίνει αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 

  Glossary 
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S3 – Λςότθτα (Equity) 
Ραροχι αμοιβϊν ίςθσ αξίασ ςτουσ μακθτζσ που ζχουν 
παρόμοια επίδοςθ και βακμό προςπάκειασ. 

Δ9. Αξιολόγθςθ παραδοτζου Συμπλιρωςθ οδθγοφ βακμολόγθςθσ (Marking 
Guide) για το πρϊτο παραδοτζο (D1) 

S3 – Λςότθτα (Equity) 
Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων και δίκαιων κανόνων, κριτθρίων 
για ςυνεπειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ϊςτε να 
αποκτιςουν κετικά ςυναιςκιματα για τα επιτεφγματά τουσ. 

  Assignment/ Advanced 

grading 



ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – Στατιςτικά Moodle/Quizizz 

1. Αποτελζςματα Δθμοςκοπιςεων 

 Τροία – Δθμοςκόπθςθ: Τι πιςτεφεισ;  

Ριςτεφεισ ότι είναι δφςκολο να προγραμματίςεισ τον υπολογιςτι ϊςτε να λφςει το πρόβλθμα που ςου 

δόκθκε δθλαδι να γράψεισ ζνα πρόγραμμα; 

 

 
Εικόνα 24: Αποτζλεςμα δθμοςκόπθςθσ ςτθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ 

 

 Λκάκθ – Αποτελζςματα Δθμοςκόπθςθσ: Τι πιςτεφεισ; 

Ριςτεφεισ ότι είναι δφςκολο να γράψεισ ζνα πρόγραμμα που να λφνει το πρόβλθμα που ςου δόκθκε; 

 

Εικόνα 25: Αποτελζςματα δθμοςκόπθςθσ ςτθ φάςθσ τθσ αξιολόγθςθσ 
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2 

Μάλλον όχι 
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Σίγουρα ναι 

Σίγουρα όχι 
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9 

Μάλλον όχι 

Μάλλον ναι 

Σίγουρα ναι 

Σίγουρα όχι 
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2. Βακμολόγια 

 
Εικόνα 26: Βακμολόγιο - Κίκονεσ και Λωτοφάγοι 

 

Εικόνα 27: Βακμολόγιο - Κφκλωπεσ 

 

Εικόνα 28: Βακμολόγιο - Αίολοσ, Λαιςτρυγόνεσ, Κίρκθ 
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Lesson: Μακαίνω για τον 
αλγόρικμο 

Assignment: Εργαςία 
ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 

Lesson: Μακαίνω για τα 
μοτίβα 

Course total
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Assignment: Εργαςία 
ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 

Lesson: Μακαίνω για το 
υλικό του υπολογιςτι 
μου! 

SCORM package: Δωράκι 
δεφτερο: τι ζμακα 
ςιμερα ςτο SCRATCH; 

Course total
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Assignment: Εργαςία 
ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! - 

Lesson: Φυςικι το κζμα 
μασ ςιμερα! - 

SCORM package: Δωράκι 
δεφτερο: τι ζμακα 
ςιμερα ςτο SCRATCH; - 

Course total -
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Εικόνα 29: Βακμολόγιο – Άδθσ 

 

Εικόνα 30: Βακμολόγιο - Σειρινεσ - Σκφλλα και Χάρυβδθ 

 

Εικόνα 31: Βακμολόγιο – Ιλιοσ 
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Assignment: Εργαςία ςτθν 
θλεκτρονικι τάξθ! 

Lesson: Γεωμετρία: ςχιματα με 
γωνίεσ! 

Lesson: Μιλάμε για τθ 
μόλυνςθ...  

SCORM package: Δωράκι πρϊτο! 

SCORM package: Δωράκι 
δεφτερο: τι ζμακα ςιμερα ςτο 
SCRATCH; 

Course total
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Assignment: Εργαςία 
ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 

Lesson: Στο μαγικό κόςμο 
τθσ μουςικισ! 

Lesson: Θλεκτριςμόσ και 
Θλεκτρικό ρεφμα 

SCORM package: Δωράκι! 

Course total
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Assignment: Εργαςία 
ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 

Lesson: Το φωσ ταξιδεφει 
και ςυναντά ςϊματα..! 

SCORM package: Δωράκι 
δεφτερο: τι ζμακα 
ςιμερα ςτο SCRATCH; 

Course total
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Εικόνα 32: Βακμολόγιο - Καλυψϊ και Φαίακεσ 

 

Εικόνα 33: Βακμολογικι πρόοδοσ των μακθτϊν 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Assignment: Εργαςία 
ςτθν θλεκτρονικι τάξθ! 

SCORM package: Δωράκι 
δεφτερο: τι ζμακα 
ςιμερα ςτο SCRATCH; 

Course total
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3. Στατιςτικά Quizizz – Ομαδικό παιχνίδι (ΛΚΑΚΘ) 

 

Εικόνα 34: Ροςοςτά % ακρίβειασ τθσ κάκε ομάδασ – ηευγάρι  

 

 

Εικόνα 35: Συνολικι βακμολογία τθσ κάκε ομάδασ – ηευγάρι  
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Εικόνα 36: Ρλικοσ ομάδων - ηευγάρια με ςωςτζσ και λάκοσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ 

 

 

Εικόνα 37: Ρλικοσ ομάδων - ηευγάρια με ςωςτζσ και λάκοσ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν υπολογιςτικι ςκζψθ, τον 
προγραμματιςμό και STEAM 

0 1 2 3 4 5 6

Τι ςθμαίνει ο όροσ "STEAM"; 
Ο προγραμματιςμόσ είναι ... 

Ζνα πρόγραμμα είναι... 
Ζνασ αλγόρικμοσ είναι... 

Τι είναι το μοτίβο; 
Τι είναι ζνα αρικμθτικό μοτίβο; 

Γιατί όταν λφνω ζνα πρόβλθμα προςπακϊ … 
Το ποντίκι είναι μια ςυςκευι ειςόδου. 

Θ οκόνθ είναι μια ςυςκευι εξόδου. 
Ο επεξεργαςτισ ονομάηεται διαφορετικά … 

Θ μθτρικι κάρτα ςυνδζεται εξωτερικά ςτον … 
Θ τμθματοποίθςθ ενόσ προβλιματοσ, … 

Θ λζξθ προςομοίωςθ ςθμαίνει... 
Θ πιξθ ςυμβαίνει ςε ζνα ςϊμα γιατί αυτό … 
Θ τιξθ ςυμβαίνει ςε ζνα ςϊμα γιατί αυτό … 

Το ξφλο είναι κακόσ αγωγόσ τθσ … 
Θ κερμότθτα μεταδίδεται πάντα από το πιο … 

Θ κερμότθτα είναι θ ενζργεια που ζχει … 
Ζνα κανονικό πολφγωνο είναι ζνα … 

Απειλοφμενο ονομάηεται κάκε ηϊο που … 
Πταν προςκζςω όλα τα μικθ των πλευρϊν … 

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα, καλό είναι να … 
Ο θλεκτριςμόσ είναι απαραίτθτοσ για τον … 
Ράνω ςτο πεντάγραμμο θ κάκε μουςικι … 
Το νερό είναι μονωτισ του θλεκτριςμοφ, … 

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα, χρθςιμοποιϊ τθ … 
Πταν από ζνα ςϊμα δεν μπορεί να περάςει … 

Το φωσ αποτελείται από πολφ μικρά … 
Πταν ςε ζνα πρόβλθμα λείπουν τα … 

Μακαίνοντασ να λφνω ςωςτά τα … 

Λάκοσ Απαντιςεισ 

Σωςτζσ Απαντιςεισ 

0 1 2 3 4 5 6

Τι ςθμαίνει ο όροσ "STEAM"; 

Ο προγραμματιςμόσ είναι ... 

Ζνασ αλγόρικμοσ είναι... 

Τι είναι το μοτίβο; 

Γιατί όταν λφνω ζνα πρόβλθμα … 

Θ τμθματοποίθςθ ενόσ … 

Θ λζξθ προςομοίωςθ ςθμαίνει... 

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα, καλό … 

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα, … 

Πταν ςε ζνα πρόβλθμα λείπουν … 

Μακαίνοντασ να λφνω ςωςτά τα … 

Λάκοσ Απαντιςεισ 

Σωςτζσ Απαντιςεισ 


