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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν η ανίχνευση και η κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών και µα-
θησιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η διδασκαλία µε πολυµέσα στην εκπαίδευση και τη Φυσική Αγωγή. 
Ειδικότερα, η εργασία ξεκινά µε µια απόπειρα αναγνώρισης των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της 
διδασκαλίας µε πολυµέσα. Στη συνέχεια αναφέρει αποτελέσµατα ερευνών που αφορούν την επίδραση της 
διδασκαλίας µε πολυµέσα στη µάθηση και προτείνει ένα µοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών. 
Τέλος αναλύει και σχολιάζει τη χρησιµότητα και αξία της εν λόγω διδασκαλίας και επισηµαίνει µια σειρά 
από προβληµατισµούς, εκ των οποίων πολλοί εντοπίζονται στο επίπεδο της έµπρακτης χρήσης αυτών των 
εφαρµογών και της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι έρευνες που ανα-
σκοπήθηκαν εκπλήρωναν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) είχαν µια ποσοτική αξιολόγηση της µάθησης µε 
την τεχνολογία των πολυµέσων 2) οι συµµετέχοντες ήταν µαθητές από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 3) 
υπήρχε συγκριτική οµάδα ή οµάδα ελέγχου, 4) υλοποιήθηκαν στην αλλοδαπή και ηµεδαπή, και 5) ήταν δη-
µοσιευµένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Βασισµένη λοιπόν, στα ευρήµατα των ερευνών αυτής της ανα-
σκόπησης φαίνεται ότι η διδασκαλία µε πολυµέσα µπορεί να είναι ένα αποτελεσµατικό, ενδιαφέρον και ελ-
κυστικό µέσο διδασκαλίας που συµπληρώνει τη συµβατική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία, διδασκαλία µε πολυµέσα, ενεργητική µάθηση, µοντέλο ανάπτυξης 
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Abstract 

The purpose of this review was the investigation and critical appraisal of the educational opportunities 
that the use of Multimedia Instruction promises in the educational environment and especially to the Physi-
cal Education. In particular, the paper starts with a detailed description of the advantage and disadvantage 
of Multimedia Instruction. Continues with a research result report dealing on the learning effects of Multi-
media Instruction and a model proposed for developing educational multimedia applications. Finally, a wide 
range of concerns and problems are identified and considered most of which seem to be related with the 
ways in which this kind of software is being actually introduced and used within the classroom setting. The 
studies reviewed fulfilled the following criteria: i) used a quantitative assessment of learning with multimedia 
technology, ii) included participants from preschool through undergraduate school, iii) used a comparison 
or control group, iv) conducted internationally and in Greece, and v) published in English or Greek language. 
Based therefore, on the evidence of this research review it appears that the Multimedia Instruction can be an 
effective, interesting and attractive way of teaching that supplements the conventional educational process. 

Key words: technology, multimedia instruction, active learning, production model 
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Γενική Εισαγωγή 

 «Φανταστείτε µία σχολική τάξη µε ένα παράθυρο 
ανοιχτό σε όλη τη γνώση του κόσµου. Φανταστείτε ένα 
δάσκαλο µε τη δυνατότητα να δίνει ζωή σε κάθε εικόνα, 
κάθε ήχο, κάθε γεγονός. Φανταστείτε ένα µαθητή που 
µπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε περιοχή πάνω στη γη 
και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Φανταστείτε µία 
οθόνη να παρουσιάζει µε έντονα λαµπερά χρώµατα τις 
εσωτερικές διεργασίες ενός κυττάρου, τη γέννηση και το 
θάνατο των άστρων του σύµπαντος, τη σύγκρουση στρα-
τευµάτων και τους θριάµβους της τέχνης. Και έπειτα 
σκεφτείτε ότι για να έχετε απόλυτη πρόσβαση σε όλα 
αυτά και περισσότερα αρκεί µία πολύ απλή ερώτηση. 
Φαίνεται πραγµατικά µαγικό ακόµη και σήµερα, αλλά η 
ικανότητα προσφοράς ενός τόσο δυναµικού µαθησιακού 
περιβάλλοντος βρίσκεται προ των πυλών» (Sculley, 1988, 
σελ. viii). Με αυτή τη δήλωση ο John Sculley, διοι-

κητής του εκτελεστικού τµήµατος της εταιρίας Apple 
Computers παρουσίασε και περιέγραψε το ρόλο 
των πολυµεσικών συστηµάτων στο χώρο της εκπαίδευ-
σης. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται να υπολανθάνει πίσω 
από τις πραγµατικά εντυπωσιακές του φράσεις 
είναι η απλοϊκή και πιθανότατα παραπλανητική 
πεποίθηση ότι η χρήση τέτοιων εφαρµογών προ-
σφέρει ένα µαθησιακό περιβάλλον απαράµιλλης 
αξίας, ποιότητας και αποδοτικότητας που εγγυά-
ται σχεδόν αυτόµατα την αποτελεσµατική µάθηση. 

Όµως, είναι γεγονός ότι η τεχνολογία των πολυµέ-
σων προσφέρει νέες δυνατότητες στην επικοινωνία 
και τη µάθηση των ανθρώπων. Αυτό γίνεται ιδιαί-
τερα αισθητό στην εκπαίδευση µέσω του διαδίκτυου. 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 1; 
Steinmetz, 1999), υπάρχουν αρκετά διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήµατα πολυµέσων. 

 

 

Σχήµα 1: ∆ιαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα πολυµέσων 

 
Εάν λοιπόν ο υπολογιστής ελέγχει την εκπαι-

δευτική διαδικασία της µάθησης, το σύστηµα κα-
λείται «πρόγραµµα µάθησης». Τα προγράµµατα 
µάθησης µπορούν να έχουν µια σταθερή ή προσαρµο-
σµένη δοµή. Από την άλλη πλευρά, εάν ο ίδιος ο 
µαθητής ελέγχει την εκπαιδευτική διαδικασία της 
µάθησή του, το σύστηµα καλείται «µαθησιακό πε-
ριβάλλον». ∆ιαφορετικά συστήµατα µάθησης εξυ-
πηρετούν διαφορετικούς στόχους µάθησης (Blomeke, 
2003). Τα συστήµατα πρακτικής και εξάσκησης (drill & 
practice), για παράδειγµα, υποστηρίζουν την επανά-
ληψη και την εξάσκηση, ενώ τα συστήµατα εξοµοίωσης-
προσοµοίωσης (simulations) υποστηρίζουν τη µάθη-
ση που προέρχεται από την εξερεύνηση και την 
ανακάλυψη. Τέλος, τα συστήµατα εξατοµικευµένης 
διδασκαλίας (tutorial) είναι κατάλληλα για την απόκτη-
ση της γνώσης σε µικρές, καλά δοµηµένες περιοχές.  

Η διδασκαλία µε πολυµέσα φαίνεται να δίνει 
νέες προοπτικές στη διαδικασία της µάθησης, σε 
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Για το λόγω αυτό, 
πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσµο έχουν αρχίσει 
να υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά 

την ανάπτυξη και αξιοποίηση της διδασκαλίας 
αυτής. Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, για πα-
ράδειγµα, µια κυβερνητική επιτροπή είχε σαν στό-
χο να αναλύσει την παρούσα κατάσταση που υ-
πάρχει στην εκπαίδευση. Η επιτροπή κατέληξε στο 
συµπέρασµα, ότι αφ' ενός υπάρχει µια ισχυρή θε-
τική προοπτική της τεχνολογίας των πολυµέσων 
στη διαδικασία της µάθησης, αλλά αφ' ετέρου πρέ-
πει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, προκειµένου η 
υπόσχεση αυτή να γίνει πραγµατικότητα (Kerrey 
& Isakson, 2000). Στις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρ-
χουν επίσης πολυάριθµα προγράµµατα, που έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης µε τη χρήση 
των πολυµέσων, όπως είναι: 

 Το πρόγραµµα “netd@ys 2004”, µια πρωτοβου-
λία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη προώθηση της 
χρήσης νέων τεχνολογιών στους τοµείς της εκ-
παίδευσης και του πολιτισµού, µε έµφαση στην α-
νάπτυξη συνεργασιών µεταξύ εκπαιδευτικών 
και πολιτιστικών οργανισµών του ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα (European Communities, 2004). 

Πρόγραµµα µάθησης 
(έλεγχος από τον υπολογιστή) 

Μαθησιακό Περιβάλλον 
(έλεγχος από τον µαθητή) 

Σταθερή δοµή (∆ιδασκαλία 
µε τη Βοήθεια Υπολογιστή)  
- Περίπτερα παροχής πλη-
ροφοριών 

- Πρακτικής και εξάσκησης 
- ∆οκιµαστικά προγράµµατα 

Προσαρµοσµένη δοµή 
- Προγράµµατα Εξατοµι-
κευµένης διδασκαλίας 

- Προσαρµοσµένα υπερ-
µέσα 

Προσαρµοσµένη δοµή 
- Προγράµµατα δυναµικής 
κίνησης 

- Εξοµοίωσης-Προσοµοίωσης 
- Επίλυσης προβληµάτων 
- ∆ιδακτικά παιχνίδια 
- Προγράµµατα ψυχαγωγίας 
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 Το πρόγραµµα “Celebrate” (Context e-learning 
with Broadband Technologies), το µεγαλύτερο ευ-
ρωπαϊκό έργο προς το παρόν, που έχει ως στόχο 
τη δηµιουργία ευέλικτων µορφών ψηφιακού περιε-
χοµένου, µε τη χρήση των πολυµέσων, για τον ε-
µπλουτισµό της διδασκαλίας και της µάθησης στα 
σχολεία της Ευρώπης (European Commission, 2001).  

 Και το πρόγραµµα “Socrates” που στοχεύει στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης και στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, ενθαρρύ-
νοντας τη συνεργασία µεταξύ των χωρών που 
συµµετέχουν. Στα πλαίσια αυτού του προγράµ-
µατος υποστηρίζεται ένα σηµαντικό έργο µε την 
ονοµασία “Minerva” που στοχεύει στην προαγωγή 
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της α-
νοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στο 
πεδίο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας µε τη χρήση της τεχνολογίας των 
πολυµέσων (European Commission, 2004).  

 Υπάρχουν επίσης, προγράµµατα στην Ελλάδα, 
όπως για παράδειγµα τα προγράµµατα «Οδύσσει-
α», «Κίρκη 2003» και «Πλειάδες» που χρηµατο-
δοτούνται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας & Θρησκευµάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) στο πλαίσιο έρ-
γων του πρώτου και δεύτερου κοινοτικού πλαι-
σίου στήριξης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη, υλοποί-
ηση και προσαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού µε 
την µορφή των πολυµέσων (Υπ.Ε.Π.Θ., 2005).  

 Επιπλέον, στην Ελλάδα πολλά τοπικά προγράµµα-
τα σε δήµους ή πανεπιστήµια υλοποιούνται, 
προκειµένου να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες 
που προσφέρουν στην εκπαίδευση τα πολυµέσα.  
Λαµβάνοντας υπόψη, όλες αυτές τις δράσεις, η 

ερώτηση που εύλογα προκύπτει, είναι εάν και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις, τα πολυµέσα µπορούν να 
βελτιώσουν τη µάθηση και σε ποιο βαθµό αυτές οι 
νέες δυνατότητες αποφέρουν τα επιδιωκόµενα α-
ποτελέσµατα στη µάθηση. Σκοπός αυτής της ανα-
σκόπησης ήταν η ανίχνευση και η κριτική προσέγγιση 
των εκπαιδευτικών και µαθησιακών δυνατοτήτων 
που προσφέρει η διδασκαλία µε πολυµέσα στην 
εκπαίδευση και τη Φυσική Αγωγή. Ειδικότερα, η 
εργασία αυτή θέλοντας να συµφιλιώσει τις ακραίες 
θέσεις του ενθουσιασµού και της κριτικής, ξεκινά 
µε µια απόπειρα αναγνώρισης των πλεονεκτηµά-
των και µειονεκτηµάτων της διδασκαλίας πολυµέ-
σων. Στη συνέχεια αναφέρει αποτελέσµατα ερευ-
νών που αφορούν την επίδραση της διδασκαλίας 
µε πολυµέσα στη µάθηση και προτείνει ένα µοντέ-
λο ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών. Τέλος, 
αναλύει και σχολιάζει τη χρησιµότητα και αξία της 
εν λόγω διδασκαλίας και επισηµαίνει µια σειρά 
από προβληµατισµούς, εκ των οποίων πολλοί ε-
ντοπίζονται στο επίπεδο της έµπρακτης χρήσης 
αυτών των εφαρµογών και της αποτελεσµατικής 
ενσωµάτωσής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Ο εντοπισµός των ερευνών έγινε µέσω ηλεκτρονι-

κής (Medline) και βιβλιογραφικής έρευνας που 
αφορούσε το διάστηµα 1987-2005. Επιπλέον, χρη-
σιµοποιήθηκαν βιβλιογραφίες από προγενέστερες 
ανασκοπήσεις (Bangert-Drowns, 1993; Blomeke, 
2003; Kulik, 1994; Kulik, C. & Kulik, J.A., 1991; 
Norton & Wiburg, 1998; Ryan, 1991; Wiemeyer, 
2003) και δηµοσιευµένες αναφορές και µελέτες σε 
έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις. Σε σχέση µε έρευνες 
που εντοπίστηκαν σε επιστηµονικά περιοδικά, α-
νασκοπήθηκαν µόνο αυτές που δηµοσιεύτηκαν σε 
επιστηµονικά περιοδικά µε επιστηµονική επιτροπή 
και υποχρεωτική διαδικασία ανώνυµης κρίσης. 

Οι έρευνες που συνυπολογίστηκαν για ανασκόπη-
ση εκπλήρωναν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) 
∆ιέθεταν µια ποσοτική αξιολόγηση της µάθησης µε 
την τεχνολογία των πολυµέσων. Συνυπολογίστηκαν 
έρευνες που αξιολογούσαν συγχρόνως την παραδοσι-
ακή διδασκαλία και τη διδασκαλία µε πολυµέσα, 
ενώ απορρίφθηκαν έρευνες που ανέφεραν µόνο µε-
τρήσεις για τη µάθηση µε την τεχνολογία των πο-
λυµέσων. 2) Οι συµµετέχοντες ήταν µαθητές από 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 3) Υπήρχε συ-
γκριτική οµάδα και/ή οµάδα ελέγχου. 4) Υλοποιήθη-
καν στην αλλοδαπή και ηµεδαπή, και 5) ήταν δηµοσι-
ευµένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Πιλοτικές 
µελέτες ή µελέτες µε µικρό αριθµό δείγµατος δεν 
αξιολογήθηκαν επειδή συχνά έδιναν ελλιπή πλη-
ροφόρηση για τη µεθοδολογία υλοποίησης (σε σχέ-
ση µε το σχεδιασµό, τα κριτήρια αξιολόγησης, την α-
ποτελεσµατικότητα µε βάση τις εξαρτηµένες µετα-
βλητές). 

Σχετικές θεωρίες 

Σε θεωρητικό επίπεδο πολλά συναρπαστικά 
έχουν ειπωθεί σχετικά µε τις εκπαιδευτικές δυνατό-
τητες που µπορεί να προσφέρει η χρήση αλληλεπι-
δραστικών πολυµέσων στην εκπαίδευση. Όµως, ποια 
είναι τα κύρια πλεονεκτήµατα που προσφέρει η δι-
δασκαλία µε πολυµέσα σε σύγκριση µε την παρα-
δοσιακή διδασκαλία; Τα πιθανά πλεονεκτήµατα µπο-
ρούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες (Haggerty, 
2000; Wiemeyer, 2000):  

1. Τα πολυµέσα προσφέρουν δοµηµένες πληροφορίες, 
οι οποίες είναι ενηµερωµένες και µπορούν να µετα-
δοθούν εύκολα και γρήγορα σε όλο τον κόσµο: 
o Επίλυση του προβλήµατος της σειριακής και 

στατικής πληροφορίας. 
o Βαθµιαία δόµηση των δικτύων πληροφορίας.  

2. Τα πολυµέσα προσφέρουν νέους και ελκυστι-
κούς τρόπους στην παρουσίαση, µεταβίβαση 
και ανταλλαγή της πληροφορίας: 
o Παροχή δυναµικής πληροφορίας (ήχος, βί-

ντεο), υψηλής ποιότητας και εγκυρότητας 
ανεξάρτητα από τόπο και χώρο. 

o ∆υνατότητα διερεύνησης της επίδρασης διαφο-
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ρετικών παραµέτρων του συστήµατος µε τη 
βοήθεια προγραµµάτων εξοµοίωσης – προσο-
µοίωσης. 

o Ενίσχυση της ευελιξίας, προσαρµοστικότη-
τας και αλληλεπίδρασης. 

o Συµµετοχή όλων των αισθήσεων στη µάθηση 
και ειδικότερα της όρασης και ακοής.  

o ∆υνατότητα χρήσης εξελιγµένων εργαλείων 
για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 
(π.χ. e-mail, chat). 

3. Τα πολυµέσα µεταβάλουν το ρόλο του µαθητή 
προσφέροντας: 
o Ελευθερία στο ρυθµό απόκτησης της πληροφο-

ρίας. 
o Ενεργή και υπεύθυνη συµµετοχή στη διαδι-

κασία της µάθησης.  
o ∆ιατήρηση της δραστηριότητας και της προ-

σοχής σε υψηλά επίπεδα. 
o Έλεγχο στο ρυθµό και τη διαδικασία της 

µάθησης. 
o Ατοµικότητα στην εκπαίδευση. 

Εποµένως, φαίνεται ότι η διδασκαλία µε πολυµέσα 
προσφέρει ένα µαθησιακό περιβάλλον απαράµιλλης 
αξίας, ποιότητας και αποδοτικότητας που εκπληρώνει 
όλες τις προσδοκίες για αποτελεσµατική µάθηση. Με-
ρικές αναφορές ίσως επιβεβαιώνουν αυτή την θέση: 

• «∆ουλειά έξω από το σχολείο!» (Perelman, 1992, σελ. 24). 
• «Φανταστική εκπαιδευτική δυνατότητα» (Borsook & 

Higginbotham-Wheat, 1991, σελ. 11).  
• «Νέα, πιο αποτελεσµατική εκπαίδευση για τους πολί-
τες µιας µοντέρνας κοινωνίας της πληροφορίας» 
(Roblyer, Castine & King, 1988, σελ. 11f). 

• «Νέα µοναδική εµπειρία για τους µαθητές» (Turk, 2001, 
σελ. 247). 

Σε αντίθεση µε αυτές τις ενθουσιώδεις αναφο-
ρές για τη διδασκαλία µε πολυµέσα, πολλές επι-
κριτικές δηλώσεις έχουν ειπωθεί, όπως: 

• «Ο µύθος του υπολογιστή … η κοινή πεποίθηση ότι 
το µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να τοποθετήσου-
µε ένα υπολογιστή και ένα µαθητή στην ίδια τάξη και 
όµορφα πράγµατα θα συµβούν. Περισσότερες ελπίδες 
υπάρχουν να συµβεί αυτό µε τα βιβλία παρά µε τους 
υπολογιστές» (Maddux, 1988, σελ. 8). 

• «∆εν υπάρχουν αποδείξεις, ότι η διδασκαλία µε πολυ-
µέσα βελτιώνει τη µάθηση» (Elson-Cook, 1991, σελ. 2).  

• «Η τηλεόραση κάνει τους ανθρώπους ηλίθιους, η διδασκα-
λία µε πολυµέσα τους κάνει ακόµα περισσότερο» 
(Hasebrook, 1995, σελ. 199f). 

• «Ένα βήµα µπροστά για την τεχνολογία, δύο βήµατα πίσω 
για την παιδαγωγική» (Mioduser, Nachmias & Lahav, 
2000, σελ. 55). 

• «Όλη η τεχνολογική αλλαγή είναι µια εντυπωσιακή 
συµφωνία ... για κάθε πλεονέκτηµα που µας προσφέρει η 
νέα τεχνολογία, υπάρχει ένα αντίστοιχο µειονέκτηµα που 

δεν µπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό έως ότου είναι πάρα 
πολύ αργά για να διορθωθεί» (Haggerty, 2000, σελ. 25). 

Όµως, γιατί υπάρχουν θέσεις τόσο ακραίες; Εκτός 
από τις διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις, ένας λόγος 
µπορεί να είναι ότι η διδασκαλία µε πολυµέσα υιοθετεί 
πολλές και διαφορετικές µορφές παρουσίασης της 
πληροφορίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχουν 
πολλοί περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται υπό-
ψη για να είναι η διδασκαλία αποτελεσµατική, 
όπως (Kearsley, 2001; Κυριαζής & Μπακογιάννης, 
2003): 

• Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µαθητή: 
γνώση, εµπειρία στη χρήση υπολογιστών, φύλο, 
ηλικία, διάθεση, κίνητρο, κ.λπ. 

• Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του εκπαιδευτι-
κού: ρόλος, αλληλεπίδραση, γνώση, διάθεση, κ.λπ.  

• Το περιεχόµενο µάθησης: γεγονότα, διαδικασί-
ες, αρχές, έννοιες, δεξιότητες, κ.λπ. 

• Οι στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης: πα-
ρατήρηση, περιγραφή, επεξήγηση, δοκιµή, εξε-
ρεύνηση, κ.λπ. 

• Οι τρόποι µάθησης: συνδετική, εξαρτηµένη, ε-
νεργητική, καθοδηγούµενη, κ.λπ. 

• Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του συστήµα-
τος πολυµέσων: αλληλεπίδραση, ευελιξία, προ-
σαρµοστικότητα, κ.λπ. 

• Το µαθησιακό περιβάλλον: κοινωνική επαφή 
(εκπαιδευτικοί, εισηγητές, οµιλητές), αλληλεπί-
δραση, κ.λπ. 

• Η τεχνολογία: εξαρτήµατα υπολογιστή, σύνδεση 
µε το ∆ιαδίκτυο, λογισµικό, κ.λπ. 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν αφ' ενός οι αισιόδο-
ξες απόψεις που προβλέπουν ότι η τεχνολογία των 
πολυµέσων θ’ αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουµε, 
γράφουµε και σκεπτόµαστε, αλλά και οι απαισιό-
δοξες που σηµειώνουν ότι τα πολυµέσα είναι απλά 
µια άλλη τεχνολογία µικρής εκπαιδευτικής αξίας 
χωρίς ισχυρό υπόβαθρο στην παιδαγωγική θεωρί-
α. Ο συµβιβασµός αυτών των δύο απόψεων, ίσως 
δηλώνει το ρόλο των πολυµέσων στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. Αλλά πώς µπορεί να γίνει αυτός ο 
συµβιβασµός; Προκειµένου να αποφευχθούν τα 
µειονεκτήµατα και οι περιορισµοί της τεχνολογίας, 
πρέπει να λάβουµε υπόψη τα αποτελέσµατα ερευ-
νών ώστε ν’ αναπτύξουµε µ’ ένα συστηµατικό τρό-
πο νέα εκπαιδευτικά συστήµατα πολυµέσων. Αυτή 
η προσπάθεια παρουσιάζεται παρακάτω. 

Ανασκόπηση σχετικών ερευνών 

Έρευνες στη διδασκαλία µε πολυµέσα  

Στις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για να 
προσδιορίσουν κατά πόσο η τεχνολογία των πολυµέ-
σων είναι χρήσιµη στη µάθηση (Πίνακας 1), τα θεωρη-
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τικά αντικείµενα, καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο 
τµήµα της µέχρι τώρα ερευνητικής προσπάθειας. 

Πολυµέσα στην Εκπαίδευση. Σε µια πρώτη µεταναλυ-
τική προσέγγιση 254 ερευνών αξιολόγησης της ε-
πίδρασης των εφαρµογών πολυµέσων σε µαθητές 
από το νηπιαγωγείο ως την τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
οι Kulik, C. και Kulik, J.A. (1991), αναφέρουν ότι η 
διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή είχε µια µέτρια 
αλλά σηµαντική επίδραση στην επίδοση. Ο Clements 
(1991), αναφέρει στην έρευνά του ότι οι µαθητές 
της 3ης δηµοτικού που χρησιµοποίησαν µια εφαρ-
µογή πολυµέσων η οποία δηµιουργήθηκε µε την 
γλώσσα προγραµµατισµού «Logo» βελτίωσαν τη 
(µη λεκτική) δηµιουργικότητα τους, ενώ και η δύο 
µέθοδοι διδασκαλίας (πολυµέσα και παραδοσιακή) 
βελτίωσαν την παιδική λεκτική δηµιουργικότητα. 
Ο Ryan (1991), αναφέρει στην ανασκόπησή του, τα 
αποτελέσµατα συγκριτικών ερευνών που αφορού-
σαν µαθητές από το νηπιαγωγείο ως την 6η δηµοτικού, 
επισηµαίνοντας ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτι-
κών σε θέµατα τεχνολογίας σχετίζεται σηµαντικά 
µε τις επιδόσεις των µαθητών που διδάσκουν. 

Σε άλλη µεταναλυτική προσπάθεια, βασισµένη 
σε 32 συγκριτικές έρευνες που εξέταζαν κριτήρια 
απόδοσης σε δεξιότητες γραφής, ο Bangert-Drowns 
(1993), αναφέρει µικρή βελτίωση στις δεξιότητες 
της γραφής για τους µαθητές της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όταν χρησιµοποίη-
σαν τη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή. Οι 
Lazarowitz and Huppert (1993), αξιολογώντας την 
επίδοση µαθητών γυµνασίου στο µάθηµα της βιολογί-
ας, διαπίστωσαν ότι η οµάδα των πολυµέσων είχε 
υψηλότερες επιδόσεις στην τελική δοκιµασία απ’ 
ότι η παραδοσιακή οµάδα διδασκαλίας, χωρίς το 
αποτέλεσµα να επηρεάζεται από τον παράγοντα 
της ηλικίας. Αντίθετα, οι Baker, Gearhart και Herman 
(1994), µετά από σειρά αξιολογήσεων κατά την 
διάρκεια 3 ετών σε µαθητές της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συµπέραναν ότι η 
διδασκαλία των πολυµέσων δεν επέφερε υψηλότερες 
επιδόσεις στις δοκιµασίες που αξιολογήθηκαν, όµως 
είχε µια θετική επίδραση στη στάση των µαθητών. 

Επίσης, ο Kulik (1994), σε µια µετανάλυση 500 
και πλέον ερευνών που αξιολογούσαν την επίδραση 
της διδασκαλίας µε τη βοήθεια υπολογιστή σε µαθητές 
από το νηπιαγωγείο ως την τριτοβάθµια εκπαίδευση 
όταν έκαναν χρήση πολυµεσικών εφαρµογών, κατέ-
ληξε στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές που χρησιµοποίη-
σαν εφαρµογές πολυµέσων είχαν υψηλότερες επιδό-
σεις στις δραστηριότητες, µαθαίνανε σε λιγότερο χρόνο 
και ήταν πιθανότερο να αναπτύξουν θετική στάση. 

Σε νεότερες έρευνες, µε ποιοτικότερες εφαρµογές 
πολυµέσων στη σχεδίαση και τα γραφικά οι Raghavan, 
Sartoris και Glaser (1997), συγκρίνανε σε δεξιότη-
τες χώρου και έντασης µαθητές της 6ης δηµοτικού 
και δευτέρας γυµνασίου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι η διδασκαλία µε πολυµέσα που παρακολούθη-

σαν οι µαθητές της 6ης δηµοτικού βελτίωσε τις ικα-
νότητές τους, τόσο στον συλλογισµό, όσο και στην 
επίλυση σύνθετων προβληµάτων. Οι Elliott και 
Hall (1997), αξιολόγησαν τις επιδόσεις µαθητών 
από παιδικούς σταθµούς σε δραστηριότητες των 
µαθηµατικών. Η επιλογή τους έγινε µε κριτήριο 
την πιθανότητα να παρουσιάσουν πρόωρες µαθη-
σιακές δυσκολίες. Οι µαθητές που χρησιµοποίησαν 
εφαρµογές πολυµέσων είχαν υψηλότερες επιδόσεις 
στις δοκιµασίες της πρόωρης µαθηµατικής ικανό-
τητας. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρει ο 
Wenglinsky (1998), όταν αξιολόγησε την αποτελε-
σµατικότητα της διδασκαλίας των πολυµέσων στις 
επιδόσεις µαθητών της 4ης δηµοτικού και της δευ-
τέρας γυµνασίου στα µαθηµατικά, επισηµαίνοντας 
τη σπουδαιότητα της κατάρτισης των εκπαιδευτι-
κών µε την τεχνολογία των πολυµέσων.  

Τέλος, οι Mann, Shakesshaft, Becker και 
Kottcamp (1999), αξιολόγησαν τις εκπαιδευτικές 
εφαρµογές πολυµέσων για τη µάθηση βασικών 
δεξιοτήτων του υπολογιστή σε µαθητές της 5ης δη-
µοτικού. ∆ιαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές µε-
ταβλητές εξετάσθηκαν, όπως η συχνότητα χρήσης, 
η προηγούµενη εµπειρία, η κατάρτιση των εκπαι-
δευτικών και η στάση µαθητών και εκπαιδευτικών. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο περισσότερο συµµε-
τείχαν οι µαθητές στο πρόγραµµα διδασκαλίας 
τόσο βελτίωναν τις επιδόσεις τους στις δοκιµασίες. 
Επιπλέον, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα 
ότι η συνεπής πρόσβαση στις εφαρµογές, η θετική 
στάση για τον εξοπλισµό, και η κατάρτιση των εκ-
παιδευτικών στην τεχνολογία δηµιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη µάθηση.  

Συνοπτικά αναφέρθηκαν έρευνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί για τον προσδιορισµό της αποτελε-
σµατικότητας της τεχνολογίας των πολυµέσων στην 
εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε σχετικές 
έρευνες που έχουν γίνει στο κλάδο της Φυσικής Αγωγής.  

Πολυµέσα στη Φυσική Αγωγή. Μια πρώτη ερευνητι-
κή προσπάθεια έγινε από τους Steffen και Hansen 
(1987), οι οποίοι συγκρίνανε ψυχοκινητικές και 
γνωστικές ικανότητες, 90 προπτυχιακών φοιτητών 
στο άθληµα του µπόουλινγκ. Τα µαθήµατα που 
παρακολούθησαν οι φοιτητές ήταν µε την παρα-
δοσιακή διδασκαλία και τη διδασκαλία µε τη βοή-
θεια υπολογιστή (εφαρµογή πολυµέσων “The Bowling 
Series”). Οι επιδόσεις στις κινητικές ικανότητες 
ήταν σηµαντικά υψηλότερες για τους φοιτητές που 
αποτελούσαν την οµάδα διδασκαλίας µε τη βοήθεια 
υπολογιστή, όµως δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές 
για τις γνωστικές ικανότητες. Η οµάδα διδασκαλίας 
µε τη βοήθεια υπολογιστή είχε την τάση να έχει θετι-
κότερη αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία 
απ’ ότι η παραδοσιακή οµάδα διδασκαλίας. 

Η Kerns (1989), χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα 
πολυµέσων εξατοµικευµένης διδασκαλίας, προσπάθη-
σε να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα του, στη 
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µάθηση των κανονισµών και της στρατηγικής στο 
τένις. Στην έρευνα της χρησιµοποίησε φοιτητές του 
βασικού προγράµµατος σπουδών που τους χώρισε 
τυχαία σε δύο οµάδες: την παραδοσιακή και των 
πολυµέσων. Οι φοιτητές και των δύο οµάδων δι-
δασκαλίας βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, χωρίς 
όµως να υπάρξουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
τους. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρουν και οι 
Adams, Kandt, Throgmartin, και Waldrop (1991), 
όταν αξιολόγησαν την αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας των πολυµέσων στις επιδόσεις προ-
πτυχιακών φοιτητών στους κανονισµούς του 
γκολφ, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η τε-
χνολογία των πολυµέσων µπορεί να είναι ένας 
αποτελεσµατικός εναλλακτικός τρόπος µάθησης.  

Όµως, οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγµα-
τοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότε-
ρα της Φυσικής Αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει ε-
φαρµογές µε ανεπαρκή σχεδίαση και γραφικά χα-
µηλής ποιότητας. Αρκετοί ερευνητές έχουν χρησι-
µοποιήσει νεότερες και ποιοτικότερες εφαρµογές 
πολυµέσων για την αξιολόγηση της επίδρασής τους 
στη µάθηση γνωστικών και κινητικών αντικειµένων.  

Οι Wilkinson, Hillier, Padfield και Harrison 
(1999), αξιολόγησαν ψυχοκινητικές και γνωστικές 
ικανότητες µαθητών λυκείου στις δεξιότητες της 
πάσας του σέρβις και της υποδοχής στο άθληµα 
της πετοσφαίρισης. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
χωρίστηκαν σε δύο οµάδες διδασκαλίας: την πα-
ραδοσιακή και των πολυµέσων. ∆εκαέξι µέρες ήταν η 
διάρκεια της έρευνας και κάθε οµάδα δέχθηκε κα-
θηµερινά, διδασκαλία 45 λεπτών. ∆εν υπήρχαν 
διαφορές στις γνωστικές ικανότητες των δεξιοτήτων 
του σέρβις και της υποδοχής µεταξύ των οµάδων, 
όµως, η οµάδα διδασκαλίας των πολυµέσων είχε 
υψηλότερες επιδόσεις στη δεξιότητα της πάσας. 
Επιπλέον, οι µαθητές που έλαβαν διδασκαλία µε 
τη τεχνολογία των πολυµέσων είχαν υψηλότερες 
επιδόσεις σε όλες τις κινητικές δοκιµασίες και αισθάν-
θηκαν ότι η εφαρµογή βοήθησε στη βελτίωση των 
κινητικών και γνωστικών ικανοτήτων τους. Αντί-
θετα, οι McKethan, Everhart και Stubblefield (2000), 
όταν αξιολόγησαν την επίδραση των πολυµεσικών 
συστηµάτων στη µάθηση της θεωρίας βασικών κινητι-
κών αντικειµένων της Φυσικής Αγωγής (πέταγµα, 
πιάσιµο, κλώτσιµα), βρήκαν ότι η παραδοσιακή 
οµάδα διδασκαλίας είχε υψηλότερες επιδόσεις 
στην αναγνώριση των βασικών σηµείων εκτέλεσης, 
σε όλες τις κινητικές δεξιότητες που ελεγχθήκαν, 
ενώ δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των δύο οµά-
δων διδασκαλίας στην περιγραφή των δεξιοτήτων. 

Οι Vernadakis, Zetou, Antoniou και Kioumour-
tzoglou (2002), αξιολόγησαν την αποτελεσµατικό-
τητα δύο µεθόδων διδασκαλίας (παραδοσιακής και 
πολυµέσων) στη µάθηση της πάσας µε τα δάχτυλα 
στο άθληµα της πετοσφαίρισης. Συγκρίθηκαν τα 
αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της γνώσης και της 

κινητικής ικανότητας, µετά από µια περίοδο διδα-
σκαλίας εννιά σχολικών µαθηµάτων, διάρκειας 40 
λεπτών. Και οι δύο οµάδες διδασκαλίας βελτίωσαν 
τις επιδόσεις τους στις δοκιµασίες της γνώσης και 
της κινητικής ικανότητας, χωρίς όµως να υπάρξουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Παρόµοια απο-
τελέσµατα αναφέρουν οι McKethan, Everhart και 
Sanders (2001), όταν αξιολόγησαν την επίδραση των 
πολυµεσικών συστηµάτων στη µάθηση της θεωρίας 
βασικών κινητικών αντικειµένων της Φυσικής Αγω-
γής (πέταγµα, πιάσιµο, κλώτσιµα), επισηµαίνοντας ότι, 
η διδασκαλία µε πολυµέσα µπορεί να είναι ένα αποτε-
λεσµατικό εναλλακτικό µέσο διδασκαλίας. 

Οι Everhart, Harhsaw, Everhart, Kernodle και 
Stubblefield (2002), αξιολόγησαν την επίδραση µιας 
εφαρµογής πολυµέσων στις διατροφικές συνήθειες και 
τη φυσική δραστηριότητα µαθητών γυµνασίου. Η πα-
ρέµβαση διάρκειας ενός έτους µε την εφαρµογή πολυ-
µέσων δεν είχε σηµαντική επίδραση στην φυσική δρα-
στηριότητα και τις διατροφικές συνήθειες των µαθητών. 

Τέλος, οι Vernadakis, Antoniou, Zetou και Kiou-
mourtzoglou (2004), αξιολόγησαν την αποτελεσµα-
τικότητα τριών µεθόδων διδασκαλίας (παραδοσια-
κής, πολυµέσων και µεικτής) στη µάθηση του σουτ στο 
άθληµα της καλαθοσφαίρισης. Συγκρίθηκαν τα 
αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της γνώσης και της 
κινητικής ικανότητας, µετά από µια περίοδο διδα-
σκαλίας δέκα σχολικών µαθηµάτων, διάρκειας 45 
λεπτών. Και οι τρεις οµάδες διδασκαλίας βελτίωσαν 
τις επιδόσεις τους στις δοκιµασίες της γνώσης και 
της κινητικής ικανότητας, χωρίς όµως να υπάρξουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Βέβαια, η µεικτή 
οµάδα διδασκαλίας είχε την τάση να έχει τις υψη-
λότερες επιδόσεις σε όλες τις δοκιµασίες. 

Συνοπτικά αναφέρθηκαν οι κυριότερες έρευνες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί για τον προσδιορισµό της 
αποτελεσµατικότητας της τεχνολογίας των πολυµέσων 
στη Φυσική Αγωγή. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε 
σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στον τοµέα της ψυχο-
λογίας. 

Ψυχολογικές έρευνες σχετικές µε τη διδασκαλία πολυµέσων 

Σε αυτή την ενότητα, γίνεται µια προσπάθεια 
ανασκόπησης των πιο σηµαντικών ψυχολογικών 
παραµέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τη διάρκεια ανάπτυξης ενός συστήµατος πολυµέ-
σων, ώστε να είναι χρήσιµο και αποτελεσµατικό 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σύµφωνα µε τον Wiemeyer (2001), για ν’ ανα-
πτυχθούν αποτελεσµατικά συστήµατα πολυµέσων 
πρέπει να ληφθούν υπόψη έρευνες που έχουν γίνει 
στο τοµέα της ψυχολογίας. Η ψυχολογία έχει προσδι-
ορίσει πολλούς αντιληπτικούς µηχανισµούς που 
σχετίζονται µε την επίδραση της διδασκαλίας των 
πολυµέσων στη µάθηση. Οι αρχές που αφορούν τη 
µορφή αντικειµένων όπως η οµοιότητα, η συνά-
φεια και η τοποθέτηση (Wandmacher, 1999) προσ-  
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Πίνακας 1. Σηµαντικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης των πολυµεσικών 
συστηµάτων στη µάθηση. 

Πεδίο Ερευνητής  Συµµετέχοντες Σχεδιασµός & Μέθοδος Έρευνας  Αποτελέσµατα  

Baker et al. 
(1994).  

Μαθητές πρωτο-
βάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαί-
δευσης 

Σειρά αξιολογήσεων κατά την διάρκεια 
3 ετών. Οι µαθητές και οι καθηγητές εί-
χαν υπολογιστές Apple στην τάξη και στο 
σπίτι. Συγκρίθηκαν οµάδες που επιλέ-
χτηκαν από γειτονικές περιοχές. Η έ-
ρευνα διεξήχθη σε 5 σχολικές µονάδες στο 
Οχάιο, την Μινεσότα και τον Τέννεσση. 

- Οι υπολογιστές Apple είχαν 
θετική επίδραση στη στάση των 
µαθητών.  
- Γενικά, οι µαθητές που χρησι-
µοποίησαν υπολογιστές Apple δεν 
είχαν υψηλότερες επιδόσεις στις 
δοκιµασίες που αξιολογήθηκαν.  

Bangert-Drowns 
(1993).  

Μαθητές πρωτο-
βάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαί-
δευσης 

Μετανάλυση από 32 συγκριτικές έρευνες 
στη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή 
όπου έγινε χρήση εφαρµογών πολυµέσων. 
Μετρήθηκαν κριτήρια απόδοσης όπως η 
ποιότητα της γραφής, ο αριθµός των λέ-
ξεων, η στάση απέναντι στη γραφή, η 
εµµονή στη συνήθεια της γραφής, και η 
συχνότητα της διόρθωσης.  

- Μικρή βελτίωση στις δεξιότητες 
της γραφής. 
- Έρευνες που εστίασαν στην επε-
ξεργασία κειµένου και ειδικότερα 
στη διόρθωση της γραφής είχαν τη 
θετικότερη επίδραση. 

Clements (1991).  73 µαθητές της 3ης 
δηµοτικού (Μ.Ο. 
ηλικίας 8.8 έτη)  

Αρχική και τελική µέτρηση σε διάρκεια 
25 εβδοµάδων. Μαθητές µε παρόµοια 
δηµιουργικότητα και επιδόσεις χωρί-
στηκαν σε δύο οµάδες: (1) εφαρµογή 
πολυµέσων και (2) παραδοσιακή διδα-
σκαλία για τη δηµιουργικότητα. Η έ-
ρευνα πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρ-
κη.  

- Οι µαθητές που χρησιµοποίη-
σαν την εφαρµογή πολυµέσων 
που δηµιουργήθηκε µε τη γλώσσα 
προγραµµατισµού Logo βελτίω-
σαν τη (µη λεκτική) δηµιουργικό-
τητα τους στο σχέδιο σχηµάτων. 
- Η διδασκαλία µε την εφαρµογή 
πολυµέσων και η παραδοσιακή 
διδασκαλία βελτίωσε την παιδική 
λεκτική δηµιουργικότητα.  

Elliott & Hall 
(1997).  

54 µαθητές παιδικών 
σταθµών. Επιλέχτη-
καν µε κριτήριο την 
πιθανότητα να πα-
ρουσιάσουν πρόω-
ρες µαθησιακές δυ-
σκολίες 

Οι µαθητές τοποθετήθηκαν σε τρεις ο-
µάδες. ∆ύο χρησιµοποίησαν εφαρµογές 
πολυµέσων µε δραστηριότητες για τα 
µαθηµατικά και η τρίτη συµµετείχε σε 
παραδοσιακές δραστηριότητες διδα-
σκαλίας των µαθηµατικών. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία.  

- Οι µαθητές και των δύο οµάδων 
που χρησιµοποίησαν εφαρµογές 
πολυµέσων είχαν υψηλότερες 
επιδόσεις στις δοκιµασίες της 
πρόωρης µαθηµατικής ικανότη-
τας. 

Kulik (1994).  Μαθητές από το 
νηπιαγωγείο έως 
την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση  

Μετανάλυση από 500 και πλέον έρευνες 
στη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογι-
στή όπου έγινε χρήση εφαρµογών πο-
λυµέσων.  

- Οι µαθητές που χρησιµοποίησαν 
τη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπο-
λογιστή είχαν υψηλότερες επιδόσεις 
στις δραστηριότητες, µαθαίνανε σε 
λιγότερο χρόνο, και ήταν πιθανότε-
ρο να αναπτύξουν θετική στάση. 

Kulik, C. & Ku-
lik, J.A. (1991).  

Μαθητές από το 
νηπιαγωγείο έως 
την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

Μετανάλυση από 254 έρευνες αξιολόγη-
σης στη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπο-
λογιστή όπου έγινε χρήση εφαρµογών 
πολυµέσων. 

- Η διδασκαλία τη βοήθεια υπο-
λογιστή είχε µια µέτρια αλλά 
σηµαντική επίδραση στην επίδο-
ση. 

Lazarowitz & 
Huppert, (1993).  

Μαθητές γυµνασίου  Αρχική και τελική µέτρηση σε διάρκεια 4 
εβδοµάδων για 5 µαθήµατα βιολογίας. Η 
έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Ισραήλ. Η 
πειραµατική οµάδα παρακολούθησε ερ-
γαστηριακά µαθήµατα µε τη τεχνολογία 
των πολυµέσων. Η οµάδα ελέγχου παρα-
κολούθησε µαθήµατα µε την παραδοσια-
κή διδασκαλία. 

- Η πειραµατική οµάδα είχε υψη-
λότερες επιδόσεις στη τελική δο-
κιµασία.  
- ∆εν υπήρχαν σηµαντικές δια-
φορές µεταξύ των οµάδων της 
ηλικίας.  
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Mann et al. 
(1999).  

Αντιπροσωπευτικό 
δείγµα 950 µαθη-
τών της 5ης τάξης 
από 18 δηµοτικά 
σχολεία 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη δυτική 
Βιρτζίνια. Μαθητές χρησιµοποίησαν εκ-
παιδευτικές εφαρµογές πολυµέσων για τη 
µάθηση βασικών δεξιοτήτων του υπολο-
γιστή. ∆ιάφορες κοινωνικές και δηµο-
γραφικές µεταβλητές εξετάσθηκαν, όπως η 
συχνότητα χρήσης, η προηγούµενη εµπει-
ρία, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η 
στάση µαθητών και εκπαιδευτικών.  

- Όσο περισσότερο συµµετείχαν 
οι µαθητές στο πρόγραµµα διδα-
σκαλίας, τόσο βελτίωναν τις επι-
δόσεις τους στις δοκιµασίες. 
- Η συνεπής πρόσβαση στις ε-
φαρµογές, η θετική στάση για τον 
εξοπλισµό, και η κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών στην τεχνολογία 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 
αποτελεσµατικότερη µάθηση.  
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Πίνακας 1. (Συνέχεια) 

Raghavan et 
al. (1997).  

110 µαθητές της 6ης 
δηµοτικού (50 αγό-
ρια & 60 κορίτσια) 

Πρόγραµµα µαθηµάτων 8 βδοµάδων για τη 
διδασκαλία εννοιών χώρου και έντασης σε 
µαθητές από την Πενσυλβανία, χρησιµοποιώ-
ντας µια εφαρµογή πολυµέσων εκτός από την 
παραδοσιακή διδασκαλία. Στο τέλος της σει-
ράς µαθηµάτων, οι µαθητές εξετάστηκαν και 
οι επιδόσεις τους συγκρίθηκαν µε αυτές των 
µαθητών της δευτέρας γυµνασίου που είχαν 
λάβει την παραδοσιακή διδασκαλία µόνο.  

- Η διδασκαλία των πολυµέσων 
βελτίωσε τις ικανότητες συλλογι-
σµού των µαθητών. 
- Οι µαθητές της 6ης δηµοτικού 
σηµείωσαν συνολικά υψηλότερες 
επιδόσεις από τους µαθητές της 
δευτέρας γυµνασίου, ειδικά στα 
πιο σύνθετα προβλήµατα.  

Ryan (1991).  Μαθητές από το νη-
πιαγωγείο έως την 6η 
δηµοτικού. Κάθε έ-
ρευνα είχε ως δείγµα 
τουλάχιστον 40 άτοµα 

Μετανάλυση συγκριτικών ερευνών. Οι µετα-
βλητές που εξετάστηκαν περιλάµβαναν τα 
χαρακτηριστικά των µαθητών, των εκπαιδευ-
τικών, των µεθόδων διδασκαλίας, και του 
µαθησιακού περιβάλλοντος.  

- Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
µε θέµατα τεχνολογίας σχετίζεται 
σηµαντικά µε τις επιδόσεις των 
µαθητών. 
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Wenglinsky 
(1998).  

Μαθητές 4ης δηµο-
τικού και δευτέρας 
γυµνασίου 

Εθνική αξιολόγηση για την αποτελεσµατι-
κότητα της τεχνολογίας των πολυµέσων στις 
επιδόσεις των µαθηµατικών. Οι µεταβλητές 
που εξετάσθηκαν ήταν η κοινωνικοοικονο-
µική θέση, το µέγεθος του δείγµατος ανά 
τάξη, και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευ-
τικών.  

- Οι µαθητές που χρησιµοποίησαν 
την τεχνολογία των πολυµέσων 
παρουσίασαν υψηλότερες επιδό-
σεις στα µαθηµατικά.  
- Οι µαθητές που οι καθηγητές 
τους εκπαιδεύτηκαν στη διδασκα-
λία µε την τεχνολογία των πολυ-
µέσων παρουσίασαν υψηλότερες 
επιδόσεις στα µαθηµατικά. 

Adams et al. 
(1991). 

94 φοιτητές (47 αγό-
ρια και 47 κορίτσια). 

Αξιολόγηση της µάθησης των κανονισµών 
του γκολφ που διδάχθηκαν σε αρχάριους 
φοιτητές πανεπιστηµίου µε δύο µεθόδους: τη 
µέθοδο διδασκαλίας των πολυµέσων και την 
παραδοσιακή µέθοδο. 

- ∆εν υπήρχαν διαφορές στην επίδοση 
µεταξύ των οµάδων διδασκαλίας.  
- Η οµάδα των πολυµέσων εργά-
στηκε 50% λιγότερο για τη µάθη-
ση των κανονισµών του γκολφ. 

Everhart et 
al. (2002). 

78 µαθητές γυµνα-
σίου 

Αξιολόγηση της επίδρασης µιας εφαρµογής 
πολυµέσων στις διατροφικές συνήθειες και τη 
φυσική δραστηριότητα µαθητών γυµνασίου. 
∆ύο οµάδες διδασκαλίας: α) Παραδοσιακή 
(n=39), β) Πολυµέσων (n=39). Η έρευνα είχε 
διάρκεια µια σχολική χρονιά και σε αυτό το 
διάστηµα οι µαθητές παρακολούθησαν µαθή-
µατα Φυσικής Αγωγής 4 φορές την εβδοµάδα. 

- Η παρέµβαση διάρκειας ενός 
έτους µε την εφαρµογή πολυµέ-
σων δεν είχε σηµαντική επίδραση 
στην φυσική δραστηριότητα και 
τις διατροφικές συνήθειες των 
µαθητών. 

Kerns (1989). 43 φοιτητές του 
βασικού προγράµ-
µατος σπουδών στο 
τένις. 

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 
διδασκαλίας των πολυµέσων στη µάθηση 
των κανονισµών και της στρατηγικής στο 
τένις. ∆ύο οµάδες διδασκαλίας: α) Παραδο-
σιακή (n=24), β) Πολυµέσων (n=19). Η έ-
ρευνα είχε διάρκεια 8 εβδοµάδες και σε 
αυτό το διάστηµα οι φοιτητές παρακολού-
θησαν 24 µαθήµατα των 50 λεπτών. 

- Οι φοιτητές και των δύο οµάδων 
διδασκαλίας βελτίωσαν τις επιδό-
σεις τους, χωρίς όµως να υπάρξουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. 
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McKethan et 
al. (2001). 

44 δευτεροετής 
προπτυχιακοί φοι-
τητές 

Αξιολόγηση της επίδρασης πολυµεσικών 
συστηµάτων στη µάθηση της θεωρίας βασι-
κών κινητικών αντικειµένων της Φυσικής Αγω-
γής (πέταγµα, πιάσιµο, κλώτσηµα). Τρεις οµά-
δες διδασκαλίας: α) Παραδοσιακή (n=18), 
β) Πολυµέσων (n=13), και γ) ελέγχου (n=13). 
Η διάρκεια της έρευνας ήταν 3 βδοµάδες 
και κάθε οµάδα δέχθηκε διδασκαλία 10 
λεπτών για κάθε δεξιότητα. 

- Η οµάδα διδασκαλία των πολυ-
µέσων και η παραδοσιακή οµάδα 
διδασκαλίας βελτίωσαν τις επιδό-
σεις των φοιτητών σε όλες τις δε-
ξιότητες, χωρίς όµως να υπάρξουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. 

 McKethan et 
al. (2000). 

97 µαθητές δηµοτικού Αξιολόγηση της επίδρασης πολυµεσικών 
συστηµάτων στη µάθηση της θεωρίας βασικών 
κινητικών αντικειµένων της Φυσικής Αγωγής 
(πέταγµα, πιάσιµο, κλώτσηµα). ∆ύο οµάδες 
διδασκαλίας: α) Παραδοσιακή (n=52), β) 
Πολυµέσων (n=45). Η διάρκεια της έρευνας 
ήταν 3 βδοµάδες και κάθε οµάδα δέχθηκε 
διδασκαλία 10 λεπτών για κάθε δεξιότητα. 

- Η παραδοσιακή οµάδα διδασκα-
λίας είχε υψηλότερες επιδόσεις στην 
αναγνώριση των βασικών σηµεί-
ων εκτέλεσης, σε όλες τις κινητικές 
δεξιότητες που ελεγχθήκαν. 
- ∆εν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των 
δύο οµάδων διδασκαλίας στην πε-
ριγραφή των δεξιοτήτων. 
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Πίνακας 1. (Συνέχεια) 

Steffen et al. 
(1987). 

90 προπτυχιακοί 
φοιτητές 

Αξιολόγηση ψυχοκινητικών και γνωστικών 
ικανοτήτων φοιτητών που συµµετείχαν σε µία 
σειρά µαθηµάτων µπόουλινγκ για αρχάριους. 
Ένας αριθµός 49 φοιτητών που επιλέχθηκαν 
τυχαία αποτέλεσε την οµάδα παραδοσιακής 
διδασκαλίας. Οι υπόλοιποι 41 αποτέλεσαν την 
οµάδα διδασκαλίας µε τη βοήθεια υπολογιστή 
(Χρησιµοποίησαν την εφαρµογή πολυµέσων 
“The Bowling Series”). Η διάρκεια της έρευ-
νας ήταν 8 εβδοµάδες και κάθε οµάδα δέχθη-
κε διδασκαλία 50 λεπτών 3 φορές τη βδοµάδα.  

- Οι επιδόσεις στις κινητικές ικα-
νότητες ήταν σηµαντικά υψηλό-
τερες για τους φοιτητές που απο-
τελούσαν την οµάδα διδασκαλίας 
µε τη βοήθεια υπολογιστή, όµως 
δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφο-
ρές για τις γνωστικές ικανότητες. 
- Η οµάδα διδασκαλίας µε τη 
βοήθεια υπολογιστή είχε την τάση 
να έχει θετικότερη αντίληψη για 
την εκπαιδευτική διαδικασία απ’ 
ότι η παραδοσιακή οµάδα διδα-
σκαλίας. 

Vernadakis 
et al. (2002). 

32 µαθητές της 1ης 
και δευτέρας γυ-
µνασίου (25 κορί-
τσια, και 23 αγόρι-
α) 

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας δύο 
µεθόδων διδασκαλίας (παραδοσιακής και 
πολυµέσων) στη µάθηση της πάσας µε τα 
δάχτυλα στο άθληµα της πετοσφαίρισης. 
Συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα στις δοκι-
µασίες της γνώσης και της κινητικής ικανό-
τητας, µετά από µια περίοδο διδασκαλίας 9 
σχολικών µαθηµάτων, διάρκειας 40 λεπτών. 

- Οι µαθητές και των δύο οµάδων 
διδασκαλίας βελτίωσαν τις επιδό-
σεις τους στις δοκιµασίες της γνώ-
σης και της κινητικής ικανότητας, 
χωρίς όµως να υπάρξουν σηµα-
ντικές διαφορές µεταξύ τους. 

Vernadakis 
et al. (2004). 

48 µαθητές της 1ης 
και δευτέρας γυµνα-
σίου (17 κορίτσια, 
και 15 αγόρια) 

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας τριών 
µεθόδων διδασκαλίας (παραδοσιακής, πολυ-
µέσων και µεικτής) στη µάθηση του σουτ στο 
άθληµα της καλαθοσφαίρισης. Συγκρίθηκαν 
τα αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της γνώ-
σης και της κινητικής ικανότητας, µετά από 
περίοδο διδασκαλίας 10 σχολικών µαθηµά-
των, διάρκειας 45 λεπτών. 

- Και οι τρεις οµάδες διδασκαλίας 
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στις 
δοκιµασίες της γνώσης και της 
κινητικής ικανότητας, χωρίς όµως 
να υπάρξουν σηµαντικές διαφο-
ρές µεταξύ τους. 
- Η µεικτή οµάδα διδασκαλίας είχε 
την τάση να έχει τις υψηλότερες 
επιδόσεις σε όλες τις δοκιµασίες. 

 

Wilkinson  
et al. (1999). 

69 µαθητές λυκείου Αξιολόγηση ψυχοκινητικών και γνωστικών 
ικανοτήτων µαθητών λυκείου στις δεξιότη-
τες της πάσας του σέρβις και της υποδοχής 
στο άθληµα της πετοσφαίρισης. ∆ύο οµάδες 
διδασκαλίας: α) Παραδοσιακή και β) Πο-
λυµέσων. ∆εκαέξι µέρες ήταν η διάρκεια της 
έρευνας και κάθε οµάδα δέχθηκε καθηµερι-
νά, διδασκαλία 45 λεπτών. 

- ∆εν υπήρχαν διαφορές στις γνωστι-
κές ικανότητες των δεξιοτήτων του 
σέρβις και της υποδοχής µεταξύ των 
οµάδων, όµως η οµάδα διδασκαλίας 
των πολυµέσων είχε υψηλότερες 
επιδόσεις στη δεξιότητα της πάσας. 
- Οι µαθητές που έλαβαν διδασκαλία 
µε τη τεχνολογία των πολυµέσων 
είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε όλες 
τις κινητικές δοκιµασίες και αισθάν-
θηκαν ότι η εφαρµογή βοήθησε στη 
βελτίωση των κινητικών και γνωστι-
κών ικανοτήτων τους. 

 
διορίζουν πως ένα οπτικό σύστηµα αντιλαµβάνεται 
και υιοθετεί σταθερούς µηχανισµούς αντίληψης. 

Όσον αφορά την κινητική µάθηση, οι Daugs, 
Blischke, Olivier και Marschall (1989), αναφέρουν 
διάφορες καταστάσεις που υποστηρίζουν τη δυναµική 
οπτική αντίληψη ενός πρότυπου, όπως για παρά-
δειγµα, η αργή κίνηση, ο αριθµός των επαναλήψεων, ο 
έλεγχος εστίασης της προσοχής, και ο τρόπος παρουσί-
ασης. Σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις έχουν 
οι ειδικές συσκευές, όπως η προσαρµοσµένη οθόνη 
στο κεφάλι (head-mounted displays), αφού η απου-
σία τους έχει σαν συνέπεια τα πολυµέσα να χάνουν 
την τρισδιάστατη δυναµική τους και να γίνονται 
δυσδιάστατα. Προκειµένου λοιπόν, να υποστηριχθεί 
η τρισδιάστατη αντίληψη, οπτικά κριτήρια βάθους 
πρέπει να εφαρµοστούν, όπως για παράδειγµα, η 

µερική κάλυψη των αντικειµένων, η προοπτική, το 
µέγεθος, η σκιά, και η κίνηση. 

Επίσης, σηµαντικό ρόλο έχουν και οι µηχανισµοί 
χρωµατικής αντίληψης που αναφέρονται στις αντιλη-
πτικές, συναισθηµατικές, και συµβολικές επιδράσεις 
των χρωµάτων στο ανθρώπινο αντιληπτικό σύστηµα. 
Εκτός από την προφανή αισθητική τους διάσταση, 
τα χρώµατα επηρεάζουν θέµατα εργονοµίας και 
λειτουργικότητας, ενώ επιπλέον µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν, για να τονιστούν έννοιες και µηνύµατα 
(Holzschlag, 2002).  

Ο Heller (1991), υποστηρίζει ότι οι περισσότε-
ροι άνθρωποι προτιµούν το «µπλε» χρώµα και τις 
αποχρώσεις του. Επισηµαίνοντας ότι το «µπλε» 
χρώµα συµβολίζει την αρµονία, τη φιλία, τη φιλική 
διάθεση, την πίστη, την αξιοπιστία, τη ψυχρότητα 
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και τη χαλάρωση. Το «κόκκινο» χρώµα συµβολίζει 
την ευτυχία, την ενέργεια, τη δραστηριότητα, το 
πάθος, τη συγκίνηση (µίσος, αγάπη, σεξουαλικότη-
τα, κ.λπ.), και τη θερµότητα. Ενώ το «πράσινο» χρώ-
µα που ολοκληρώνει τη βασική χρωµατική παλέτα 
(R=red-κόκκινο, G=green-πράσινο, B=blue-µπλε) 
συµβολίζει τη φύση, την άνοιξη, την υγεία, την 
ελπίδα, την υποµονή, και την ανοχή. 

Οι Runeson και Frykholm (1983), αναφέρουν 
ότι η αρχή των κινηµατικών χαρακτηριστικών της 
δυναµικής εξηγεί, πώς µπορούµε να αντιληφθούµε 
τη δυναµική της ανθρώπινης κίνησης βάσει της κινη-
µατικής. Ενώ αρκετοί περαιτέρω µηχανισµοί της 
χώρο-χρονικής ολοκλήρωσης, όπως για παράδειγµα, η 
συχνότητα σύνθεσης εικόνων, επιδεικνύουν πώς το 
οπτικό σύστηµα ενσωµατώνει διαδοχικές πληρο-
φορίες για διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η γνώση 
είναι πολύ σηµαντική προκειµένου να προσδιορι-
στεί η ελάχιστη ακολουθία εικόνων (frame) που 
χρειάζεται για την κατανόηση ενός βίντεο. 

Ο Hansel (2002), παρουσιάζει αρκετές οδηγίες 
που βασίζονται σε ψυχολογικές έρευνες προκειµένου 
να υποστηριχθεί η διαδικασία διδασκαλίας και µάθη-
σης, όπως για παράδειγµα:  

• Προσελκύστε την προσοχή!  
• Παρακινήστε!  
• ∆ηµιουργήστε προβλήµατα για λύση!  
• Συµφωνήστε στους µαθησιακούς στόχους!  
• Ενεργοποιήστε τους µαθητές και υποστηρίξτε 
τους µε παραδείγµατα, σχόλια, προτάσεις, ανα-
τροφοδότηση, και διορθώσεις!  

• Χρησιµοποιήστε όλα τα µέσα για να εδραιώσετε 
τη διαδικασία της µάθησης, π.χ. ασκήσεις, επα-
ναλήψεις, ερωτήσεις, κ.λπ.! 

• Αξιολογήστε την επιτυχία και δώστε ανατροφο-
δότηση στο µαθητή! 

Η Rose (1997), επικεντρώνει την έρευνά της στις 
θεωρίες της µνήµης και της µάθησης εξετάζοντας 
τη σηµασία και την αλληλεπίδραση διαφορετικών 
µεταβλητών που επηρεάζουν τη µάθηση και τη δια-
τήρηση γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων. Κατα-
λήγοντας στο συµπέρασµα, ότι το αρχικό επίπεδο µά-
θησης, τα χαρακτηριστικά της δεξιότητας προς 
µάθηση, η φύση των συνθηκών µάθησης και η εγ-
γενείς ικανότητες και προηγούµενες εµπειρίες του 
µαθητή, επηρεάζουν τη µαθησιακή διαδικασία. 

Επιπλέον, ο Engelkamp (1991), βασιζόµενος στις 
θεωρίες του συναισθήµατος, της παρακίνησης, και 
της επιθυµίας, υπογραµµίζει τη σηµασία των ψυ-
χολογικών ορµών και των κινήτρων. ∆ηλώνοντας, ότι 
είναι σηµαντικό να ενισχυθεί όχι µόνο η διαδικασία 
της πληροφορίας, αλλά και οι διαδικασίες των κινή-
τρων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην σύνθετη αλλη-
λεπίδραση αυτών των δύο ψυχολογικών διαδικασιών. 

Τέλος, όταν αναπτύσσουµε συστήµατα πολυµέσων 
είναι πολύ σηµαντικό να λαµβάνουµε υπόψη ψυ-

χολογικές θεωρίες µάθησης όπως ο συµπεριφορισµός 
(behaviorism), ο γνωστικισµός (cognitivism) και ο 
εποικοδοµισµός (constructivism) αφού οι θεωρίες 
αυτές έχουν προσδιορίσει πολλούς µηχανισµούς 
και καταστάσεις που επηρεάζουν την αποτελεσµα-
τικότητα και την αποδοτικότητα της µάθησης (π.χ. 
οι θετικές επιδράσεις των ανταµοιβών και των ε-
παναλήψεων). Άλλωστε, σήµερα ο προβληµατι-
σµός δεν εστιάζεται στο αν η χρήση τους είναι κα-
τάλληλη για τους µαθητές αλλά στο πώς πρέπει να 
εφαρµόζονται, ώστε να βοηθήσουν στη γνωστική 
τους ανάπτυξη (Clements, 1999).  

Συνοπτικά αναφέρθηκαν οι σηµαντικότεροι ψυ-
χολογικοί παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός συστήµατος πολυ-
µέσων. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σ’ ένα µοντέλο 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών πολυµέσων. 

Μοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολυµεσικών συστηµάτων 

Για να ολοκληρωθεί ένα έργο, το οποίο περιλαµ-
βάνει την ανάπτυξη ενός συστήµατος πολυµέσων, 
είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν κάποιες συγκε-
κριµένες διαδικασίες, που τοποθετούνται µέσα σε 
σαφώς καθορισµένες φάσεις. Σε αυτή την ενότητα, 
γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης ενός µοντέλου 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολυµεσικών συστηµά-
των το οποίο βασίζεται σε συγκεκριµένα πρότυπα.  

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα πολυµέσων απαι-
τούν µια συστηµατική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί 
λόγοι που οδηγούν σε αυτό το συµπέρασµα, µε 
σπουδαιότερους να είναι Wiemeyer (2002, 2003α):  
• Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα τους που καθιστούν 
δύσκολη την παρακολούθηση των επιµέρους στοι-
χείων τους. 

• Η αυξανόµενη ποιοτική ζήτηση τους που απαι-
τεί το συστηµατικό έλεγχο όλων των φάσεων της 
παραγωγικής διαδικασίας τους. 

• Η χρονοβόρα και ακριβή ανάπτυξη τους που 
απαιτεί συστηµατικό έλεγχο της διαδικασίας 
ανάπτυξης τους.  
Γι’ αυτό το λόγω, είναι σηµαντικό η ανάπτυξή 

τους να βασίζεται σε συγκεκριµένα πρότυπα, όπως:  
• Η εφαρµοσµένη µηχανική (Software Engineering) 
ή τεχνική λογισµικού (Software Technique). 

• Η εφαρµοσµένη µηχανική νέων µέσων (New 
media engineering). 

• Ο συστηµατικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός (Sys-
tematic Instructional Design).  
Η εφαρµοσµένη µηχανική ή τεχνική λογισµικού 

έχει ως στόχο την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας 
λογισµικού µε µειωµένο κόστος και χρόνο παρα-
γωγής καλύπτοντας τις απαιτήσεις του πελάτη 
(Balzert, 2000). Αυτό το πρότυπο περιλαµβάνει τέσσε-
ρις φάσεις: την έναρξη, την επεξεργασία, την κατα-
σκευή και την µετάβαση, δίνοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή στην ανάλυση του προβλήµατος, στον καθορι-
σµό των στόχων, στον σχεδιασµό του περιβάλλο-
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ντος της εφαρµογής, την υλοποίηση, την ολοκλή-
ρωση, τον έλεγχο, την τροποποίηση, την επέκταση 
και τη διόρθωση.  

Από την άλλη πλευρά, η εφαρµοσµένη µηχανική 
νέων µέσων έχει ως στόχο την ανάπτυξη εµπορι-
κών εφαρµογών δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και του οικονο-
µικού προϋπολογισµού (Franz & Franz, 1998). Αυτό 
το πρότυπο περιλαµβάνει έξι φάσεις: την αρχική, 
των βασικών εννοιών, των εξειδικευµένων εννοιών, 
την υλοποίηση, την παρουσίαση και τη χρήση.  

Ενώ, ο συστηµατικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός 
αναφέρεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρ-
µογών λαµβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές διαδι-
κασίες που αφορούν τη ψυχολογία, τη µάθηση και 
τη γνώση (Issing, 1997). Αυτό το πρότυπο περιλαµβά-
νει τρεις κυρίως φάσεις: την ανάλυση και το σχεδι-
ασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή, την αξιο-
λόγηση, τον έλεγχο και τη διανοµή. 

Όλα αυτά τα πρότυπα σύµφωνα µε τον Wiemeyer 
(2002, 2003α), έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτή-
µατα. Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα πλεο-
νεκτήµατα των παραπάνω προτύπων και να απο-
φευχθούν τα αντίστοιχα µειονεκτήµατα τους, προ-
τείναµε έναν συνδυασµό τους, καταλήγοντας στις 
έξι παρακάτω φάσεις:  
Φάση 1: Ανάλυση/ σχεδιασµός. Ο κύριος σκοπός αυ-
τής της φάσης είναι να αναλυθούν όλες οι σχετικές 
προϋποθέσεις, προτού αποφασισθεί να αναπτυχθεί 
και να παραχθεί ένα σύστηµα πολυµέσων. Αυτή η 
ανάλυση περιλαµβάνει τις παρακάτω διαδικασίες:  
- Καθορισµός των στόχων (π.χ., στόχοι µάθησης 
και διδασκαλίας). 

- Καθορισµός του περιεχοµένου (στοιχεία, σχέ-
σεις, δοµή). 

- Παιδαγωγική, θεωρία µάθησης, µέθοδοι διδα-
σκαλίας. 

- Περιορισµοί (αρχάριοι, µαθησιακό περιβάλλον, 
στόχοι, κ.λπ.). 

- Λειτουργίες και απόδοση του συστήµατος διδα-
σκαλίας. 

- Ποιοτικές απαιτήσεις. 
- Ανάλυση του εφικτού. 
Φάση 2: Καθορισµός του συστήµατος. Ο κύριος σκοπός 
αυτής της φάσης είναι να αποτιµηθεί µε λεπτοµέρεια 
και ακρίβεια η εικόνα του συστήµατος πολυµέσων που 
πρόκειται να παραχθεί. Για αυτό το λόγω, είναι απα-
ραίτητο να συζητηθούν τα παρακάτω ζητήµατα:  
- Απαιτήσεις χρηστών. 
- Οπτική και λεκτική περιγραφή του περιεχοµένου. 
- Παιδαγωγική, θεωρία µάθησης, µέθοδοι διδα-
σκαλίας. 

- Παρουσιάσεις: ήχος, βίντεο, κ.λπ. 
- Λειτουργίες και απόδοση. 
- Τεχνολογία (παρουσίαση, εργαλεία προγραµ-

µατισµού, κ.λπ.). 
- Γραφικό διεπαφής µε το χρήστη (Graphical User 

Interface). 
- Μη λειτουργικές απαιτήσεις (ασφάλεια, κανόνες, 
κ.λπ.)  
Στη φάση αυτή, ο σχεδιασµός της δοµής του 

συστήµατος, το περιβάλλον διεπαφής, και η παραγωγή 
λογικών διαγραµµάτων ροής και χαρτών πλοήγησης, 
πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποι-
εί τα χαρακτηριστικά της µαθησιακής διαδικασίας 
(π.χ. χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µαθητή, περιε-
χόµενο µάθησης, στρατηγικές διδασκαλίας, χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα συστήµατος κ.λπ.). 
Φάση 3: Σχεδιάγραµµα. Ο σκοπός αυτής της φάσης 
είναι να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα πολυµέ-
σων που είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτή-
σεις που διευκρινίστηκαν στην προηγούµενη φάση. 
∆ύο θέµατα σκιαγραφούν τα αποτελέσµατα αυτής 
της φάσης: η αρχιτεκτονική της εφαρµογής και τα 
επιµέρους λειτουργικά στοιχεία που την αποτελούν. 

Φάση 4: Ανάπτυξη. Στη συγκεκριµένη φάση γίνεται 
η συγκέντρωση και επεξεργασία του πολυµεσικού 
υλικού της εφαρµογής καθώς και η ενσωµάτωσή 
του στο σύστηµα µε βάση το σενάριο που καθορί-
στηκε στην προηγούµενη φάση του σχεδιαγράµ-
µατος. Όταν η εφαρµογή ολοκληρώνεται, ελέγχε-
ται τόσο ως προς τη σωστή λειτουργία της όσο και 
ως προς το αν ικανοποιεί τα χαρακτηριστικά της 
µαθησιακής διαδικασίας. Με βάση τις παρατηρή-
σεις που θα γίνουν από αυτή την αξιολόγηση, 
πραγµατοποιείται το τελικό σύστηµα πολυµέσων.  

Φάση 5: Ολοκλήρωση και αξιολόγηση. Σε αυτή τη φάση, το 
σύστηµα πολυµέσων ολοκληρώνει τα βήµατα της µε-
θοδολογίας ανάπτυξης και ενσωµατώνεται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Για να είναι η χρήση του 
αποτελεσµατική, θα πρέπει να πληροί συγκεκριµένες 
προδιαγραφές ποιότητας και να συνοδεύεται από 
υλικό υποστήριξης προς τους τελικούς χρήστες. Βέβαια, 
επιπλέον έλεγχοι και δοκιµές πρέπει να πραγµατοποιη-
θούν ώστε ν’ αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί 
οι στόχοι και οι αντικειµενικοί σκοποί που είχαµε 
θέσει για το τελικό σύστηµα πολυµέσων. 

Φάση 6: Συντήρηση. Σε αυτή την φάση, το σύστηµα 
πολυµέσων εφαρµόζεται ως τελική εφαρµογή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Όµως, η διαδικασία ανάπτυ-
ξης δεν πρέπει να τελειώσει σε αυτό το σηµείο. Α-
ντιθέτως, η εµπειρία από την πρακτική χρήση, οι 
δοκιµές και οι αξιολογήσεις πρέπει να συνεχίζο-
νται, ώστε το σύστηµα πολυµέσων να έχει τη δυνα-
τότητα τροποποίησης εάν είναι απαραίτητο. 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω διαδικασία 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολυµεσικών συστηµάτων, ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση αποτελεί το βασικότερο συ-
στατικό για την επιτυχία τους στη µαθησιακή δια-
δικασία (Wiemeyer, 2003β). Για το λόγω αυτό, εί-
ναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ελέγχονται και να αξι-
ολογούνται µε συστηµατικό τρόπο, όσο το δυνα-
τόν, σε πιο πρώιµο στάδιο. Για τη διαµόρφωση 
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αυτής της αξιολόγησης, διάφοροι µέθοδοι έρευνας 
µπορούν να εφαρµοστούν (Wandmacher, 2003β): 
• Εµπειρογνώµονες µπορούν ν’ αξιολογήσουν τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα πολυµέσων σύµφωνα 
µε ειδικά κριτήρια, π.χ., γνωστικά, αντίληψης, 
δράσης, µάθησης, και παιδαγωγικής. 

• Εµπειρογνώµονες µπορούν ν’ αξιολογήσουν µε 
τη µέθοδο της εξερεύνησης, δηλ., εµπειρογνώ-
µονες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς ε-
πιστηµονικούς κλάδους ή ερευνητικούς τοµείς 
προσδιορίζουν πιθανά προβλήµατα της εφαρ-
µογής, π.χ., πινάκιο εξιστόρησης (storyboard), 
γραφικά και σχέδιο, γλώσσα, αξιοπιστία και α-
πόδοση τεχνικών παραµέτρων του συστήµατος. 

• Η αξιολόγηση µε τη µέθοδο της εξερεύνησης 
µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί και από 
τους χρήστες, οι οποίοι έρχονται αντιµέτωποι µε 
µια αρχική έκδοση του συστήµατος πολυµέσων. 

• Μια άλλη τεχνική είναι να συζητηθούν συγκεκριµέ-
να ζητήµατα µε τους χρήστες ή να περάσουν από 
συνέντευξη. 

• Επιπλέον, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης µπορούν 
να εφαρµοστούν µε σκοπό την καταγραφή των 
πληροφοριών για την αξιοπιστία και την εγκυρότη-
τα του συστήµατος. 

• Τέλος, ένας άλλος τρόπος είναι η παρατήρηση 
των χρηστών κατά την ενασχόλησή τους µε την 
εφαρµογή πολυµέσων σε πραγµατικές ή εργαστηρι-
ακές συνθήκες.  

Σχόλια και συζήτηση 

Στις προηγούµενες ενότητες της παρούσας ανα-
σκόπησης παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και σχο-
λιάστηκαν κάποιες από τις σηµαντικότερες εκπαι-
δευτικές δυνατότητες της χρήσης των αλληλεπι-
δραστικών πολυµέσων στην εκπαίδευση και την 
Φυσική Αγωγή. Παράλληλα συγκεκριµένοι προβλη-
µατισµοί επισηµάνθηκαν και διατυπώθηκαν οι 
οποίοι βέβαια δεν θέτουν υπό αµφισβήτηση την 
εκπαιδευτική αξία των εν λόγω εφαρµογών. Αναφέρο-
νται όµως και εντοπίζονται κυριότερα στην έµπρακτη 
χρήση τους από εκπαιδευτικούς και µαθητές. Είναι 
βέβαιο ότι ανεξάρτητα από το πόσο τεχνολογικά 
άρτιο και παιδαγωγικά πρωτοποριακό µπορεί να 
είναι ένα µέσο, η ενσωµάτωση της χρήσης του στην 
εκπαίδευση αποτελεί τον καθοριστικότερο παρά-
γοντα για την αποτελεσµατικότητά του. Συχνά τα 
περισσότερα από τα προβλήµατα που σχετίζονται 
µε τη χρήση των εφαρµογών πολυµέσων είναι άµεσα 
συνδεδεµένα µε τον τρόπο χρήσης και ένταξής τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όπως κατ‘ επανάληψη έχει διατυπωθεί (Barron 
& Orwig, 1997; Gayeski, 1996; Norton & Wiburg, 1998; 
Whalley, 1995), η χρήση τους είναι ελκυστική και ευχά-
ριστη, προάγει την ενεργητική µάθηση καθώς επι-
τρέπει στους µαθητές να ελέγξουν και να διαχειριστούν 
τη διαδικασία µε την οποία µαθαίνουν, βοηθά στην 

καλύτερη κατανόηση της υπό µάθηση ενότητας 
εφόσον παρέχει πολύµορφη παρουσίαση των πλη-
ροφοριών, εξυπηρετεί την εξατοµίκευση της διδα-
σκαλίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επε-
ξεργασίας πληροφοριών και λύσης προβλήµατος. 
Ωστόσο, η αποτελεσµατική εκµετάλλευση του δυναµι-
κού τους εµπεριέχει πρώτιστα την κατανόηση πως κάθε 
ένα από τα µέσα που αποτελούν µια εφαρµογή πο-
λυµέσων είναι φορέας πληροφορίας και όχι δια-
κοσµητικό στοιχείο. Όµως σε ένα κόσµο κατεξοχήν 
"εγγράµµατο" και σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στο 
οποίο ο κυρίαρχος ήταν και είναι η γραπτή έκφραση, 
αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. 

Είναι επίσης σηµαντικό να επισηµάνουµε πως 
ακόµη και στην περίπτωση ενός περισσότερο εξελιγµέ-
νου περιβάλλοντος µάθησης του επόµενου αιώνα, 
η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της µάθησης θα 
εξακολουθεί να εξαρτάται από τους ίδιους τους 
µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, τα 
αποτελέσµατα ερευνητικών προγραµµάτων πειραµα-
τικού και εµπειρικού χαρακτήρα (pre and post 
testing, systematic observation, κ.λπ.) φαίνεται να 
συγκλίνουν ότι η επαφή µε αλληλεπιδραστικά πο-
λυµέσα ενισχύει και διευκολύνει τη µαθησιακή 
διαδικασία και παρωθεί τους µαθητές εντονότερα 
από τα παραδοσιακά µέσα. Παρόλα αυτά η επιρροή 
του εκπαιδευτικού αντιµετωπίζεται ως ζήτηµα υ-
ψίστης σηµασίας καθώς ο ρόλος του είναι αποφα-
σιστικός για την αποτελεσµατική διαχείριση και 
ενσωµάτωση της χρήσης πολυµέσων στη εκπαίδευση. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να προστεθεί ότι για να 
µπορέσει αυτή η θαυµαστή, «σχεδόν µαγική» συλλογή 
κειµένων, ήχων, γραφικών και κινούµενων εικόνων να 
επηρεάσει θετικά τη µαθησιακή διαδικασία, είναι απο-
λύτως αναγκαία και επιβεβληµένη η ενεργή συµµετοχή 
και η από κοινού δράση εκπαιδευτικών και µαθητών. 

Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις 

Σαν συµπέρασµα, µπορούµε να πούµε ότι η 
διδασκαλία µε πολυµέσα, στην πράξη, προσφέρει 
νέες και συναρπαστικές υποσχέσεις στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και ιδιαίτερα στη µάθηση. Όµως, προ-
κειµένου να εκπληρωθούν αυτές οι υποσχέσεις, ιδιαί-
τερη επιµέλεια και προσοχή πρέπει να υπάρξει σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως: 

• Τη σχεδίαση του συστήµατος πολυµέσων µε τέ-
τοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνει το πλαίσιο διδα-
σκαλίας του κάθε µαθήµατος (στόχοι µάθησης, 
στρατηγικές µάθησης, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
των αρχαρίων, διδακτικές έννοιες, κ.λπ.). Από 
αυτή την άποψη, η σύνθετη αλληλεπίδραση του πε-
ριβάλλοντος µάθησης πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση του τρόπου και στόχου 
διδασκαλίας αφ' ενός και τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του µαθητή αφ' ετέρου. Όµως, το 
σηµαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα που 
απαιτείται, είναι η αλληλεπίδραση του συστήµατος.  
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• Τη σχεδίαση του συστήµατος πολυµέσων µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να συµβαδίζει µε τις λειτουργικές απαι-
τήσεις και προδιαγραφές (π.χ., ISO 9241-10 και 
9241-11) που διέπουν τέτοιες εφαρµογές, όπως η 
ασφάλεια, η πλοήγηση, η σχεδίαση γραφικών κ.τλ. 

• Την εξοικείωση των µαθητών µε τις δυνατότητες, 
τον τρόπο δόµησης και γενικά το περιβάλλον της 
εφαρµογής µέσα από παρουσιάσεις και επιµορ-
φωτικές δραστηριότητες. 

• Το σχεδιασµό και την οργάνωση δραστηριοτήτων 
µε σταδιακά αυξανόµενο βαθµό πολυπλοκότητας 
και δυσκολίας που να στοχεύουν στην προοδευ-
τική ανάπτυξη συγκεκριµένων επιµέρους δεξιο-
τήτων επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών. 

• Το βοηθητικό, υποστηρικτικό, εποπτικό και κα-
θοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη διάρ-
κεια των αλληλεπιδράσεων των µαθητών µε τέτοιου 
είδους εφαρµογές. 

• Την αρχική ενασχόληση µε αυστηρά δοµηµένες 
δραστηριότητες που ενέχουν τη χρήση υποστη-
ρικτικού υλικού και τη σταδιακή «χαλάρωση» 
του επιπέδου δόµησης έτσι ώστε να εξασφαλίζε-
ται συνοχή, συνέπεια και αλληλουχία.  
Η µέριµνα των ανωτέρω ζητηµάτων αποτελεί 

σηµαντικότατο αλλά επιµέρους στόχο καθώς εκείνο 
που προέχει είναι η συνειδητοποίηση της εκπαιδευτικής 
αξίας των εφαρµογών πολυµέσων. Οι περιγραφές ερευ-
νητών (Plowman & Chambers, 1994; Sparrowhawk, 
1995) επισηµαίνουν ότι ο τρόπος µε τον οποίο αντιµε-
τωπίζονται οι εφαρµογές αυτές από µερικούς εκπαιδευ-
τικούς δεν είναι και ο ορθότερος. Για κάποιους ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των εφαρµογών πολυµέσων 
περιορίζεται σε αυτόν του πληροφοριακού βοηθή-
µατος, το οποίο προσφέρει µονάχα πλήθος αναφορών 
σχετικών µε ένα θέµα. Βασιζόµενοι σε αυτό το επι-
χείρηµα ζητούν συχνά από τους µαθητές να βρουν 
πληροφορίες για ένα προκαθορισµένο θέµα, να τις 
εκτυπώσουν και να τις αποµνηµονεύσουν. Υπάρχουν 
και άλλοι που θεωρούν ότι στόχος της χρήσης τέτοιων 

εφαρµογών στην τάξη είναι η ανάπτυξη υπολογι-
στικών δεξιοτήτων και γι’ αυτό δίνουν ιδιαίτερη 
έµφαση στην αποτελεσµατική αποθήκευση, εκτύπωση 
και µεταφορά των πληροφοριών σε άλλες εφαρµογές. 
Αν και πολλές εξηγήσεις θα µπορούσαν να διατυπω-
θούν για αυτές τις στάσεις των εκπαιδευτικών, εκείνο 
που φαίνεται να επείγει είναι η επιµόρφωση στις 
διαδικασίες παιδαγωγικής αξιοποίησης δυναµικών και 
αξιόλογων εφαρµογών πολυµέσων. Στην πράξη αυ-
τές οι επιµορφωτικές ανάγκες θα µπορούσαν να 
αντιµετωπιστούν τόσο σε προπτυχιακό όσο και µετα-
πτυχιακό επίπεδο µε την προσφορά κατάλληλων 
διαλέξεων, παρουσιάσεων και σεµιναρίων. Επιµορφω-
τικό εξάλλου ρόλο µπορούν να επιτελέσουν και οι 
παραγωγοί εκπαιδευτικών εφαρµογών παρέχοντας 
πλήρεις και εύχρηστους οδηγούς χρήσης και προ-
σφέροντας έτοιµο διδακτικό και υποστηρικτικό 
υλικό για χρήση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες 

Με άλλα λόγια, οι εφαρµογές πολυµέσων είναι 
αποτελεσµατικές, εάν υπάρχει µια ιδιαίτερη επιµέ-
λεια και προσοχή όλων των παραπάνω ζητηµά-
των. Τα πολυµέσα φαίνονται να επιφέρουν τα κα-
λύτερα αποτελέσµατα όταν συµπληρώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία παρά όταν αντικαθι-
στούν την παραδοσιακή διδασκαλία.  

Προτείνουµε λοιπόν, ένα πρότυπο διαδικασί-
ας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολυµεσικών 
συστηµάτων. Με βάση αυτό το πρότυπο όλα τα επι-
µέρους βήµατα και οι αποφάσεις πρέπει να ληφ-
θούν µε έναν συστηµατικό και τεκµηριωµένο τρό-
πο. Εξετάζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήµα-
τος, µπορούµε να πούµε ότι τα πολυµέσα προσφέ-
ρουν νέες δυνατότητες και υποσχέσεις στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, όµως έχουµε ακόµη πολύ δρό-
µο να διανύσουµε µέχρι αυτές οι υποσχέσεις να 
γίνουν πραγµατικότητα.  

 

 
 

 
 

Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή  

Η τεχνολογία των πολυµέσων είναι ένα αποτελεσµατικό, ενδιαφέρον και ελκυστικό µέσο διδασκαλίας που 
συµπληρώνει τη συµβατική εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη φυσική αγωγή, 
αφού µπορεί να προσφέρει στους καθηγητές της, µια εναλλακτική µορφή διδασκαλίας για τη µάθηση 
θεωρητικών αντικειµένων, αποδεσµεύοντας περισσότερο χρόνο για άσκηση.  

Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής  

Η τεχνολογία των πολυµέσων προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία µια νέα ποιότητα στη διαλογική επι-
κοινωνία, αναβαθµίζοντας την πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Επίσης, υποστηρίζει την κοινή/οµαδική επε-
ξεργασία λύσεων µέσα στην οµάδα, βοηθώντας τους µαθητές να γίνουν κοινωνικότεροι. Αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό για την ποιότητα ζωής των µαθητών και ιδιαίτερα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αφού τους 
δίνει την δυνατότητα να ενταχθούν πιο οµαλά και µε λιγότερα προβλήµατα στο κοινωνικό σύνολο. 
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