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Σχετικά με το έγγραφο 

Το παρόν έγγραφο, όπως όλα τα έγγραφα του έργου του Μιλάνου, καταρτίζεται και 
καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγόμενης έρευνας και συζητήσεων με 
ομάδες εστίασης και ιδίως με βάση την εμπειρία υλοποίησης των πλατφορμών 
διδασκαλίας και ηλεκτρονικής μάθησης με ομάδες-στόχους στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την 
Εσθονία και την Ελλάδα. Η μεθοδολογία καθώς και όλα τα άλλα πνευματικά αποτελέσματα 
που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Μιλάνου έχουν ως στόχο να 
αντικατοπτρίζουν και να καλύπτουν τις ανάγκες κατάρτισης των ομάδων-στόχων του έργου 
στον τομέα της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής και των συναφών προηγμένων 
τεχνολογιών με συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών και τεχνικών VR/AR. Στόχος είναι να 
εξοπλιστούν οι ομάδες-στόχοι με το απαραίτητο υλικό ηλεκτρονικής μάθησης και τα 
σημερινά εργαλεία VR/AR για την απόκτηση του πιο αποτελεσματικού τρόπου απόκτησης 
δεξιοτήτων και γνώσεων για την εφαρμογή και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 
αυτοματισμού και ρομποτικών τεχνολογιών που ενσωματώνουν την καθημερινή 
επαγγελματική ζωή.  
 
Ο κύριος στόχος της Μεθοδολογίας του Μιλάνου είναι να παράσχει μια λεπτομερή 
διδακτική μεθοδολογία με την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων. Το παρόν έγγραφο 
παρουσιάζει τη μεθοδολογία του Μιλάνου που εκπονήθηκε για τα μαθήματα κατάρτισης 
αυτοματισμού και ρομποτικής που ισχύουν για τους εργαζόμενους σε ΜΜΕ και ιδρύματα 
κατάρτισης, καθώς και για φοιτητές και εκπαιδευτές πανεπιστημίων. Το προϊόν αυτό 
αποτελεί βασικό προϊόν για το έργο και παρέχει αρχές για τη δημιουργία περιεχομένου 
μαθημάτων και την παρουσίαση τους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την 
καλύτερη κατανόηση περιεχομένου. Η Μεθοδολογία συνδυάζει νέες προσεγγίσεις μεικτής 
μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής ηλεκτρονικής μάθησης και της εφαρμογής 
εφαρμογών VR/AR. 

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει υιοθετηθεί μαζικά στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρει στους μαθητές ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών πόρων 
σε διάφορες μορφές (π.χ. κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο, κινούμενα σχέδια) μέσω του 
Διαδικτύου. Το σύστημα αυτό ενισχύει την αυτοδιδασκαλία και εξαλείφει τους 
γεωγραφικούς περιορισμούς. Η αύξηση της έρευνας κατά τα τελευταία έτη, έχει δώσει μια 
καλύτερη κατανόηση των κρίσιμων παραγόντων για την επιτυχία στην ηλεκτρονική μάθηση. 
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια για να διερευνηθούν οι ποιοτικοί παράγοντες 
που καθορίζουν την επιτυχία της ηλεκτρονικής μάθησης και τον συνδυασμό της με 
διάφορες αναδυόμενες τεχνολογίες [1].  

Οι αναδυόμενες εφαρμογές, όπως η Εικονική Πραγματικότητα (VR) και η Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR), έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον 
οποίο οι μαθητές εξερευνούν, αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν για νέα θέματα [2]– [4]. Τα 
μαθησιακά περιβάλλοντα AR επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν ψηφιακά δεδομένα 
που εμφανίζονται στην κορυφή του φυσικού κόσμου μέσω τεχνολογικών συσκευών [2], [5]. 
Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να παρέχει προσομοιωμένα περιβάλλοντα, ενώ η 
επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν τόσο με εικονικά 
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αντικείμενα όσο και με στοιχεία του φυσικού κόσμου [5]. Τα έξυπνα τηλέφωνα και οι 
ταμπλέτες μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για εφαρμογές AR και VR, όντας έτσι 
μια οικεία συσκευή που μπορεί να εισαγάγει τις νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις στους 
μαθητές [2]. Επιπλέον, τα μαθησιακά περιβάλλοντα VR και AR που παρέχονται από κινητές 
εφαρμογές που βασίζονται σε έξυπνα τηλέφωνα έχουν προηγουμένως εξυμνηθεί για το 
τεράστιο δυναμικό τους στην εκπαίδευση [6]. Το VR με οθόνες τοποθετημένες στην κεφαλή 
(HMDs) έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερο για την εμπειρία των χρηστών [2].  

Κατά τη σύγκριση VR και AR για σκοπούς μάθησης, η αίσθηση της αμεσότητας αναφέρθηκε 
ως υψηλότερη για τους μαθητές που χρησιμοποιούν AR [5]. Ωστόσο, το VR έχει περιγραφεί 
ως πιο ενδιαφέρον μέσω του ψυχολογικού μηχανισμού της χωρικής παρουσίας και πιο 
αποτελεσματικό για την έμφαση του περιεχομένου που μεταδίδεται οπτικά [6]. Στο [2], τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εφαρμογές VR μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά 
για μαθησιακούς σκοπούς. Οι εφαρμογές AR έχουν επίσης αναφερθεί στο παρελθόν ως 
αποτελεσματικό εργαλείο για την προσέλκυση της προσοχής των μαθητών και την ενίσχυση 
της συγκέντρωσής τους σε πρακτικά καθήκοντα [3]. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας VR 
και AR έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν σημαντικά τις διαφορετικές έννοιες 
στους τομείς της επιστήμης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες [4], [6]. Ωστόσο, 
αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η εικονική πραγματικότητα είναι ένα πολύ 
αποτελεσματικό εργαλείο στους τομείς της ρομποτικής, της αυτοματοποίησης, της 
μεταποίησης και των βιομηχανικών πρακτικών ασφάλειας [7], [8], [9], και αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο η τεχνολογία αυτή δόθηκε προτεραιότητα στην εν λόγω διατριβή 
έναντι της AR.  

Παρά το δυναμικό και των δύο τεχνολογιών, οι περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί 
εξακολουθούν να μην είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση VR και AR, δεδομένου ότι οι 
εφαρμογές αυτές εξακολουθούν να αποτελούν ένα σπάνιο και σχετικά νέο εργαλείο στην 
εκπαίδευση [2]. Παρά το γεγονός ότι οι VR και AR έχουν πρόσφατα περιγραφεί ως ισχυρά 
εργαλεία για τη βελτίωση της κατασκευής και της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών [2]– 
[6], απαιτείται βαθύτερη κατανόηση του αντίκτυπου αυτής της τεχνολογίας στη μάθηση [2]. 
Η χρήση VR και AR στην εκπαίδευση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο και 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ ανεξερεύνητο θέμα που χρειάζεται περισσότερη έρευνα 
για τη χρήση της σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς [2], [6], [10]. 
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1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

1.1 Ανάλυση του προβλήματος 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο το πρόβλημα: 

• Ο κόσμος αλλάζει και εισάγονται νέες έννοιες: Η Βιομηχανία 4.0 είναι ένα κίνημα 
που έχει μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο της βιομηχανικής αυτοματοποίησης 

• Είμαστε παραγωγοί-καταναλωτές (prosumers: Παραγωγός + Καταναλωτής) Οι ρόλοι 
αυτοί είναι ενσωματωμένοι 

Υπάρχουν πολυάριθμες μέθοδοι ηλεκτρονικής μάθησης και οι μαθησιακές συμπεριφορές 
μπορούν να θεωρηθούν ως «στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας» 

Ένα μάθημα ηλεκτρονικής κατάρτισης μπορεί να αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαφορετικών 
τύπων δεξιοτήτων. Αυτά ονομάζονται επίσης τομείς ή κατηγορίες μάθησης.  

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές δεξιότητες στη μάθηση: 

1. Γνωστικές δεξιότητες, διανοητικές δεξιότητες που μπορούν να περιλαμβάνουν γνώση και 
κατανόηση (π.χ. κατανόηση νέων πληροφοριών, νέες επιστημονικές έννοιες), 
ακολουθώντας οδηγίες (διαδικαστικές δεξιότητες), καθώς και εφαρμογή γνωστών μεθόδων 
σε νέες καταστάσεις για την επίλυση προβλημάτων (προληπτικές ή διανοητικές δεξιότητες). 

2. Διαπροσωπικές δεξιότητες, ανάπτυξη συναισθημάτων και συναισθηματικών τομέων (π.χ. 
δεξιότητες ενεργού ακρόασης, παρουσίασης, διαπραγμάτευσης, ενσυναίσθησης, 
νοοτροπίας, ενδιαφέροντος κ.λπ.) 

3. Ψυχοκινητικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν την απόκτηση φυσικών αντιλήψεων και 
κινήσεων (π.χ. παραγωγή συγκεκριμένου πραγματικού φυσικού προϊόντος).  

Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων απαιτεί πρακτική άσκηση και μετράται με όρους 
ταχύτητας, ακρίβειας, απόστασης, διαδικασιών ή τεχνικών κατά την εκτέλεση. Έτσι, οι 
ψυχοκινητικές δεξιότητες κυμαίνονται από χειρωνακτικές εργασίες, όπως το πλύσιμο ενός 
μηχανήματος, έως πιο περίπλοκες εργασίες, όπως η λειτουργία ενός σύνθετου 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μικτή οργάνωση μάθησης παρέχει μια σημαντική ευκαιρία 
μάθησης, καθώς συνδυάζει την αμεσότητα της επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και 
των εκπαιδευομένων και την αναντικατάστατη πρακτική κατάρτιση στα εργαστήρια και την 
ευκολία, την ευελιξία και την αυτορρύθμιση της εκπαίδευσης χωρίς τους περιορισμούς 
χρόνου και χώρου. 

Η ηλεκτρονική μάθηση είναι η διδασκαλία που παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών τεχνολογιών 
που υποστηρίζουν τη μάθηση. Συνήθως χρησιμοποιεί μέσα όπως εικόνες, ηχογραφήσεις, 
βιντεοεγγραφές και άλλους ηλεκτρονικούς πόρους για την παροχή γνώσεων [11]. Σε πολλές 
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περιπτώσεις, η ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται σε ένα μάθημα, πρόγραμμα ή πτυχίο που 
μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως online.  
 
Η ηλεκτρονική μάθηση έχει υιοθετηθεί μαζικά στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρει στους μαθητές ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών πόρων 
σε διάφορες μορφές (π.χ. κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο, κινούμενα σχέδια) μέσω του 
Διαδικτύου. Το σύστημα αυτό ενισχύει την αυτοδιδασκαλία και εξαλείφει τους 
γεωγραφικούς περιορισμούς. Η αύξηση της έρευνας κατά τα τελευταία έτη, έχει δώσει μια 
καλύτερη κατανόηση των κρίσιμων παραγόντων για την επιτυχία στην ηλεκτρονική μάθηση. 
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια για να διερευνηθούν οι ποιοτικοί παράγοντες 
που καθορίζουν την επιτυχία της ηλεκτρονικής μάθησης και τον συνδυασμό της με 
διάφορες αναδυόμενες τεχνολογίες [1].  
 
Οι αναδυόμενες εφαρμογές, όπως η Εικονική Πραγματικότητα (VR) και η Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR), έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον 
οποίο οι μαθητές εξερευνούν, αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν για νέα θέματα [2]–[4]. Τα 
μαθησιακά περιβάλλοντα AR επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν ψηφιακά δεδομένα 
που π0άνω από τον φυσικό κόσμο μέσω τεχνολογικών συσκευών [2], [5]. Η εικονική 
πραγματικότητα μπορεί να παρέχει προσομοιωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, αλλά οι 
χρήστες δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με στοιχεία του φυσικού κόσμου [5]. Τα 
smartphones και τα tablet μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για την εφαρμογή AR 
και VR, όντας έτσι μια οικεία συσκευή που μπορεί να εισαγάγει τις νέες τεχνολογικές 
προσεγγίσεις στους μαθητές [2]. Επιπλέον, τα μαθησιακά περιβάλλοντα VR και AR που 
παρέχονται από εφαρμογές σε έξυπνα τηλέφωνα έχουν προηγουμένως εξυμνηθεί για το 
τεράστιο δυναμικό τους στην εκπαίδευση [6]. Ωστόσο, το VR με οθόνες τοποθετημένες στην 
κεφαλή (HMDs) έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερο για την εμπειρία των χρηστών [2].  
 
Κατά τη σύγκριση VR και AR στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε ότι η αίσθηση της αμεσότητας 
ήταν υψηλότερη για τους μαθητές που χρησιμοποιούν AR [5]. Ωστόσο, το VR έχει επίσης 
περιγραφεί ως πιο ενδιαφέρον μέσω του ψυχολογικού μηχανισμού της χωρικής παρουσίας 
και πιο αποτελεσματικό για την έμφαση του περιεχομένου που μεταδίδεται οπτικά [6]. Στο 
[2], τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εφαρμογές VR μπορούν να ενσωματωθούν 
αποτελεσματικά για μαθησιακούς σκοπούς. Οι εφαρμογές AR έχουν αναφερθεί στο 
παρελθόν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την προσέλκυση της προσοχής των μαθητών και 
την ενίσχυση της συγκέντρωσής τους σε πρακτικές εργασίες [3]. Επιπλέον, η χρήση της 
τεχνολογίας AR έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν σημαντικά πολύπλοκες 
αφηρημένες έννοιες σε επιστημονικά πεδία, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες 
[4]. Ωστόσο, έχει επίσης αναφερθεί ότι δεν είναι σαφές ότι η VR θα διατηρήσει την προσοχή 
και τα κίνητρα στους μαθητές μέσω επανειλημμένης χρήσης [2]. 
 
Παρά το δυναμικό αυτής της τεχνολογίας, οι περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί 
εξακολουθούν να μην είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση VR και AR, δεδομένου ότι οι 
εφαρμογές αυτές εξακολουθούν να αποτελούν ένα σπάνιο και σχετικά νέο εργαλείο στην 
εκπαίδευση [2]. Παρά το γεγονός ότι οι VR και AR έχουν πρόσφατα περιγραφεί ως 
αποτελεσματικά εργαλεία για τη βελτίωση του χτίσιμου γνώσης και της μαθησιακής 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

7 

εμπειρίας των μαθητών [2]–[6], απαιτείται βαθύτερη κατανόηση του αντίκτυπου αυτής της 
τεχνολογίας στη μάθηση. Η χρήση VR και AR στην εκπαίδευση βρίσκεται ακόμη σε πολύ 
πρώιμο στάδιο και εξακολουθεί να αποτελεί ένα λίγο ερευνημένο θέμα που χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα για τη χρήση της σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς [2], [6], [10]. 

Το πρόσφατο έγγραφο του ΟΟΣΑ «Scenarios for the Future of Schooling» [11] επισημαίνει 
τέσσερα μελλοντικά εκπαιδευτικά σενάρια που δίνονται στην Εικόνα 1. 

 

 

 

Εικόνα 1. Τέσσερα σενάρια του ΟΟΣΑ για το μέλλον της σχολικής εκπαίδευσης [11]. 

 

Θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία σκέψης πρώτων αρχών (first principles thinking 
methodology). Η εφαρμογή των πρώτων αρχών και της συστηματικής σκέψης αποτελούν το 
θεμέλιο για την επίτευξη τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού [12].  

Η σκέψη Πρώτων Αρχών επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς να 
προσδιορίσουν τις υποθέσεις τους σχετικά με ένα δεδομένο πρόβλημα. Μόλις 
απαριθμηθούν όλες οι υποθέσεις, κάθε μία από αυτές πρέπει να αμφισβητηθεί. Πρέπει να 
τεθούν θεμελιώδεις αλλά ισχυρές ερωτήσεις. Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις βοηθά 
στην διάσπαση του προβλήματος στις θεμελιώδεις αρχές του (τις πιο θεμελιώδεις 
αλήθειες). Μόλις βρεθούν αυτές οι αρχές, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν νέες λύσεις 
που βασίζονται στις θεμελιώδεις αλήθειες. Η μεθοδολογία επιτρέπει στους μηχανικούς να 
επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα από το μηδέν [12].  

Το ζήτημα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  

Πώς μπορούν οι εφαρμογές VR/AR να βοηθήσουν τους μαθητές να υιοθετήσουν καλύτερα 
το υλικό αυτοματισμού/ρομποτικής και άλλων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης; 

Ως εκ τούτου, τα κρίσιμα στοιχεία της δήλωσης προβλήματος μπορούν να οριστούν ως 
εξής: 
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Εικόνα 2. Κρίσιμα στοιχεία της δήλωσης προβλήματος 

 

Με βάση τη δήλωση προβλήματος και τα σημαντικότερα προσδιορισμένα στοιχεία της, 
μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παραδοχές που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3. 

 

 

Εικόνα 3. Προβλήματα σχετικά με τα κρίσιμα στοιχεία της ηλεκτρονικής μάθησης 

 
 

1.2 Πιο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία μάθησης 
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Το έργο MILAN είναι μια πρωτοβουλία που απευθύνεται άμεσα στην πρόσκληση 
Erasmus+ 2018 Οριζόντια προτεραιότητα «Ανοικτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια 
ψηφιακή εποχή». Οι δραστηριότητες του έργου προσανατολίζονται στην εκπόνηση υψηλής 
ποιότητας, ανοικτού και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων στον τομέα της 
ρομποτικής και του αυτοματισμού με την υποστήριξη της Εικονικής Πραγματικότητας και 
της Επαυξημένης Πραγματικότητας [13]. Πρέπει να επιλυθεί η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα 
καινοτόμο ηλεκτρονικό μάθημα κατάρτισης στον τομέα του αυτοματισμού και της 
ρομποτικής που θα συνδυάζει VR και AR για την υποστήριξη της υιοθέτησης του υλικού των 
μαθημάτων.  

Οι προοπτικές που δίνονται από [14] περιλαμβάνουν την επιθυμία για μάθηση 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα από τη μάθηση. Για παράδειγμα, η μάθηση 
μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία να κατανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζουν τα 
άτομα. Άλλα άτομα μπορεί να καθοδηγούνται από την επιθυμία να αποκτήσουν ένα 
εισόδημα (με τη διαπραγμάτευση ορισμένων δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει στο 
παρελθόν). Άλλοι μπορεί να επιθυμούν να μάθουν για ένα θέμα επειδή έχουν πάθος για 
αυτό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η μάθηση καθοδηγείται από έναν συγκεκριμένο στόχο 
που ενεργοποιείται από μια συγκεκριμένη επιθυμία. Επιπλέον, στο [15], αναφέρεται ότι μια 
πρακτική προσέγγιση προσανατολισμένη προς τους στόχους, η οποία συνδυάζεται με 
στοχευμένη ανατροφοδότηση, αυξάνει την εμπειρία και την ποιότητα της μάθησης για τους 
σπουδαστές. 

Από [16], μια άλλη προοπτική μπορεί να εξαχθεί. Σε αυτή τη μελέτη δίνονται απόψεις από 
διαφορετικούς μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλές από τις μαρτυρίες που 
παρουσιάζονται την εργασία περιγράφουν τη μάθηση ως κάτι που επιβάλλεται. Το 
σύστημα μάθησης περιγράφηκε ως ένα «καταπιεστικό, ασφυκτικό σύστημα» και οι 
μαθητές ανέφεραν ότι «νιώθουν αναγκασμένοι να μάθουν πράγματα ενάντια στην 
επιθυμία τους». Σε αυτή την περίπτωση, η μάθηση περιγράφεται λόγω των ατόμων που 
αναγκάζονται να μάθουν κάτι. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 1, οι διάφοροι λόγοι που οδήγησαν στη μάθηση παρουσιάζονται σε 
τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η μεθοδολογία θα πρέπει να επικεντρώνεται στη μάθηση 
με γνώμονα τους στόχους, δεδομένου ότι οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν να 
μελετήσουν το υλικό του έργου MILAN e-course ή όχι. Στην περίπτωση του έργου MILAN, οι 
εκπαιδευόμενοι μπορεί να έχουν διαφορετικές επιθυμίες που καθορίζουν το στόχο ή τους 
στόχους τους, και αυτές θα τους οδηγήσουν τελικά να μάθουν για τη Ρομποτική και τον 
Αυτοματισμό για να τους επιτύχουν. 

Πίνακας 1 Προσεγγίσεις μάθησης 
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Ένας τρόπος για να μάθουν τα άτομα είναι μέσω δοκιμής και σφάλματος. Η προσέγγιση 
αυτή επικεντρώνεται περισσότερο στην έρευνα και την ανακάλυψη. Μόλις βρεθεί μια 
σωστή λύση με δοκιμή και σφάλμα, η ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με εξάσκηση (επανάληψη με την πάροδο του χρόνου) [14], [17]. Ένα άτομο θα 
μπορούσε να προσπαθήσει να μάθει πρώτα το θεωρητικό μέρος μίας συγκεκριμένης 
εργασίας και στη συνέχεια να το θέσει σε εφαρμογή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή, τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά μέρη θα 
πρέπει να επαναληφθούν. Ένα άτομο που εφαρμόζει πολλές επαναλήψεις για να μάθει το 
θεωρητικό μέρος ενός προβλήματος πιθανότατα θα ενισχύσει τη γνώση περισσότερο από 
ένα άτομο που έχει εφαρμόσει λιγότερες επαναλήψεις (και δεν την έχει ακόμη θέσει σε 
εφαρμογή). Η επιλογή να δαπανηθεί περισσότερος χρόνος μάθησης θεωρητικά ή πρακτικά 
είναι θέμα προτίμησης. Και στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τις προτιμήσεις, είναι 
σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών μάθησης [14]. 

Ενώ είναι προφανές ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν να 
μαθαίνουν, οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις αυτών των προτιμήσεων αποτέλεσαν πηγή 
αμφιβολιών μεταξύ των ερευνητών και των εκπαιδευτικών [18], όπως αναφέρεται στο [19]. 
Η αξιολόγηση των τρόπων μάθησης στην εκπαίδευση προτείνεται από συγγραφείς που 
πιστεύουν ότι τα μαθησιακά στυλ μπορούν να προσδιοριστούν και να χρησιμοποιηθούν για 
την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών [20].  

Τα μαθησιακά αποθέματα του Kolb [21], [22], είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
μαθησιακά στυλ στην έρευνα [23]. Ο Kolb προσδιορίζει έναν κύκλο τεσσάρων σταδίων για 
μάθηση. Περιγράφει ότι ο μαθητής ξεκινά με το πρώτο στάδιο (συγκεκριμένη εμπειρία), 
όπου ο μαθητής κάνει κάτι. Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα το δεύτερο στάδιο (παρατηρήσεις 
και σκέψεις), όπου ο μαθητής σκέφτεται ή αναλογίζεται τι έχει κάνει. Στο τρίτο στάδιο 
(σχηματισμός αφηρημένων εννοιών και γενικεύσεων), ο μαθητής εικάζει για διάφορες 
δράσεις, και στο τέταρτο στάδιο (Δοκιμή επιπτώσεων των εννοιών σε νέες καταστάσεις), ο 
μαθητής πειραματίζεται και προσπαθεί κάτι νέο. Ωστόσο, ο Kolb παραδέχεται ότι κάτι τόσο 
πολύπλοκο όσο ένα ατομικό στυλ μάθησης είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον δύο από τα 
τέσσερα στάδια μάθησης. Ως εκ τούτου, κατατάσσει τους μαθητές σε τέσσερις κατηγορίες: 
αποκλίνοντες (divergers) που προτιμούν να αισθάνονται και να παρατηρούν (συγκεκριμένα, 
ανακλαστικά), εξομοιωτές (assimilators) που προτιμούν τη σκέψη, τη σύλληψη και την 
παρακολούθηση (αφηρημένα, ανακλαστικά), συγκλίνοντες (convergers) που προτιμούν τη 
σύλληψη, την εκτέλεση και τον πειραματισμό (αφηρημένα, ενεργά) και φιλοξενούντες 
(accommodators) που προτιμούν το συναίσθημα και τον πειραματισμό (συγκεκριμένα, 
ενεργά) [14], [21], [22]. 

Αν και η ταξινόμηση του Kolb χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στην έρευνα, η 
ταξινόμηση των μορφών μάθησης VAK/VARK είναι η συνηθέστερη στην πράξη [23]. Η 
ταξινόμηση VAK κατηγοριοποιεί τους μαθητές στην οπτική/ακουστική/κινητική 
(visual/auditory/kinesthetic) ενώ η ταξινόμηση VARK κατηγοριοποιεί τους μαθητές στην 
οπτική/ακουστική/ανάγνωση-γραφή/κινητικότητα (visual/auditory/read–write/kinesthetic). 
Η κατηγοριοποίηση αυτή συνδέεται γενικά με το Fleming [23]. Πληροφορίες σχετικά με το 
μοντέλο VARK [23]– [26] παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

11 

Πίνακας 2 Αρχές μάθησης VARK 

 

 

Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι πρόκειται για γενικές κατηγοριοποιήσεις και ότι οι 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες και οι κατηγορίες τους 
μπορεί επίσης να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου [14], [21], [22], [27]–[30]. Επιπλέον, 
η κατάλληλη μάθηση δεν εξαρτάται μόνο από το στυλ μάθησης των μαθητών, αλλά και από 
το χρησιμοποιούμενο διδακτικό υλικό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση 
στην παραγωγή διδακτικού υλικού λαμβάνοντας υπόψη τις μορφές μάθησης των μαθητών 
[25]. 

Στο [27], διαπιστώθηκε ότι το 61 % των μαθητών είχαν προτιμήσεις πολυτροπικής 
(multimodal) μάθησης και ότι μόνο το 39 % των μαθητών είχαν μονοτροπικές προτιμήσεις. 
Μεταξύ των μαθητών που προτιμούσαν πολυτροπικές μορφές μάθησης, η διτροπική ήταν η 
πλέον ευνοημένη με 41 %, ακολουθούμενη από τριτροπική με 14 % και τετρατροπική με 
6 % αντίστοιχα. Το [28], το 52 % των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν ότι είχαν προτιμήσεις 
για πολυτροπικές μορφές μάθησης, ενώ οι μισοί από αυτούς τους μαθητές (περίπου 26 %) 
κατηγοριοποιήθηκαν ότι είχαν τετρατροπικές προτιμήσεις. Σύμφωνα με το [29], 
διαπιστώθηκε ότι το 70,3 % των ατόμων είχαν προτιμήσεις πολυτροπικού στυλ, με το 
35,8 % των μαθητών να μοιράζονται και τις τέσσερις προτιμήσεις του στυλ μάθησης, ενώ τα 
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άτομα με ενιαία προτίμηση στυλ μάθησης αντιστοιχούσαν μόνο στο 29,7 %. Επιπλέον, σε 
[30] μαθητές με πολυτροπικό σύνολο προτιμήσεων αντιπροσώπευαν το 63,7 % και εκείνοι 
με μονοτροπικές προτιμήσεις αντιστοιχούσαν στο 36,3 %.  

Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι οι μαθητές από Mechatronics Engineering προτιμούν ως 
επί το πλείστον στυλ πολυτροπικής μάθησης (29,2 %), ακολουθούμενο από στυλ 
μονοτροπικής μάθησης: Ακουστικός (Auditory 20,8 %), Κιναισθητικός (Kinesthetic 16,7 %), 
ανάγνωση/γραφή (Reading/Writing 16,7 %) και οπτικός (Visual 16,7 %), γεγονός που δείχνει 
ότι οι προτιμήσεις του μαθησιακού στυλ είναι πολύ κοντά μεταξύ των μαθητών της 
Μηχατρονικής [31].  

Σύμφωνα με το [30], στη βάση δεδομένων του 2017 από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο 
(n=170653), από τις συνολικές επιλογές που επιλέχθηκαν, το 28,6 % ήταν για το Kinesthetic, 
το 25,8 % για το Auditory, το 23,7 % για το Read/write και το 22,0 % για το Visual. Ωστόσο, 
κοιτάζοντας μόνο τα αποτελέσματα στον τομέα της μηχανικής, τα αποτελέσματα 
ποικίλλουν ελαφρώς: 29,4 % για το Kinesthetic, 24,6 % για το Auditory, 24,0 % για Visual και 
22,0 % για Read/Write. Επίσης, στην εν λόγω μελέτη αναφέρεται ότι, κατά τον περιορισμό 
της σύγκρισης σε τέσσερις τρόπους μόνο, το 37,5 % των ερωτηθέντων είχε Kinesthetic ως 
μέρος του προφίλ τους: Το Kinesthetic εμφανίστηκε ως ενιαία προτίμηση ή ως μέρος των 
διτροπικών ή τριτροπικών προτιμήσεων τους (AK, RK, VK, VAK, ARK ή VRK). Αυτό δείχνει ότι 
οι εκπαιδευόμενοι έχουν μια σαφή τάση προς την Kinesthetic προσέγγιση (πρακτική 
εργασία, πραγματική εμπειρία, πρακτική και πειραματισμός). 

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η αποτελεσματική μάθηση προκαλείται από μεθόδους 
διδασκαλίας που περιλαμβάνουν ένα μείγμα δραστηριοτήτων για οπτικές, ακουστικές, 
αναγνωστικές και κιναισθητικές μεθόδους [20], [27], [30], [31]. Ωστόσο, ορισμένοι 
συγγραφείς προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι μορφές μάθησης 
συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας των σπουδαστών [18], 
[23]. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Cuevas στο [23], η υπόθεση του μαθησιακού στυλ δεν 
μπορεί να θεωρηθεί απορριπτέα, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη για περισσότερη 
πειραματική έρευνα προκειμένου να βρεθεί βεβαιότητα. 

Το κίνητρο έχει αναφερθεί από πολλούς συγγραφείς ως βασικός παράγοντας για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης των μαθητών. Η παροχή κινήτρων 
στους μαθητές είναι κρίσιμη για την καθοδήγηση, τη σταθερότητα και την ένταση της 
μάθησης [15], [17], [25]. Το κίνητρο συνδέεται επίσης με την κοινωνική, συναισθηματική 
και πνευματική πλευρά των μαθητών. Το κλίμα του μαθήματος πρέπει να σχεδιαστεί για 
μια θετική κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική εμπειρία στους μαθητές. Ενώ ένα 
αρνητικό κλίμα μπορεί να παρεμποδίσει τη μάθηση, ένα θετικό κλίμα ενισχύει τις επιδόσεις 
και τη μάθηση [15]. Επιπλέον, το κίνητρο συνδέεται με ανταμοιβές. Όταν τα άτομα 
αντιλαμβάνονται ότι οι θετικές ανταμοιβές συνδέονται με την υιοθέτηση της γνώσης, 
ενθαρρύνονται περισσότερο να συνεχίσουν τη μάθηση και η συνολική εμπειρία ενισχύεται. 
Έτσι, η χρήση των ανταμοιβών ως μέθοδος για την αύξηση των κινήτρων των μαθητών είναι 
κρίσιμη [32]. 

Η μνήμη θεωρείται ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση και 
συνδέεται σαφώς με τις έννοιες της πρακτικής και της επανάληψης [33]. Η μνήμη είναι η 
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ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει πληροφορίες και να τις ανακτά όταν είναι 
απαραίτητο. Τα τρία στάδια της μνήμης ταξινομούνται σε άμεση, βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη μνήμη [14].  

Η άμεση μνήμη μπορεί να συγκεντρώσει και να κρατήσει δεδομένα κατά τη διάρκεια των 
δευτερολέπτων, όπως δρόμους που περνούν σε ένα αυτοκίνητο κατά την οδήγηση σε μια 
πόλη. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη διατηρεί τις πληροφορίες αρκετά για να τις χρησιμοποιήσει 
για ένα συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ανάγνωση ενός αριθμού τηλεφώνου και η 
απομνημόνευση για αρκετό χρόνο για να εκτελεστεί μια κλήση. Η βραχυχρόνια διάρκεια 
μνήμης είναι περιορισμένη και μπορούν να διατηρηθούν μόνο μικρές ποσότητες 
δεδομένων. Επιπλέον, μπορεί εύκολα να διαταραχθεί από περισπασμούς ή άλλα 
ερεθίσματα. Όταν οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε βραχυπρόθεσμη μνήμη 
επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου, γίνονται μέρος της μακροπρόθεσμης 
μνήμης [14]. Χωρίς πρακτική και επανάληψη, οι πληροφορίες ξεχνούνται [33]. Η λήθη 
εμφανίζεται λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας της βραχυπρόθεσμης μνήμης για την 
αποθήκευση δεδομένων, τη διαγραφή των διατηρούμενων πληροφοριών και την 
αντικατάστασή τους με νέα. Η μακροπρόθεσμη μνήμη αποθηκεύει και διατηρεί δεδομένα 
για μεγάλες χρονικές περιόδους, που κυμαίνονται από μήνες έως μια ολόκληρη ζωή. Η 
βελτίωση της μνήμης μέσω της σύνδεσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική: για παράδειγμα, 
οι μνήμες μπορούν να συσχετιστούν με τραγούδια, αξιοθέατα, γεύσεις ή μυρωδιές από 
προσωπικές εμπειρίες. Αυτό που αποθηκεύεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη μπορεί να είναι 
διαθέσιμο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, αλλά όχι απαραίτητα προσβάσιμο. Για 
παράδειγμα, συνάντηση με κάποιον, αλλά δεν θυμάται το όνομά του. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η μνήμη σε συνδυασμό με τη συσχέτιση συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων αυτών 
των φαινομένων και συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη μνήμη 
[14].  

Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης και να βοηθηθούν οι μαθητές 
να μάθουν και να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν πρακτικές και επαναλήψεις [34]. Η καμπύλη του Ebbinghaus δείχνει τη 
σχέση μεταξύ μνήμης και χρόνου [35]. Η Εικόνα 4 (από [34]) αντιπροσωπεύει την καμπύλη 
του Ebbinghaus. 

 

 

Εικόνα 4. Καμπύλη λήθης Ebbinghaus και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης με σε 
απόσταση επανάληψη [34] 
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Η με απόσταση επανάληψη που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1 ελαχιστοποιεί τα στοιχεία 
λήθης και βοηθά τα άτομα να θυμούνται για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Υπάρχουν 
πολλοί προτεινόμενοι αλγόριθμοι επανάληψης με απόσταση [33]. Το [34] προτείνεται να 
επανεξεταστεί αυτό που έχει μάθει τέσσερις ή πέντε φορές. αμέσως μετά από ένα μάθημα, 
το βράδυ, μία εβδομάδα αργότερα, και ένα μήνα αργότερα. Σύμφωνα με το [36], το 
βέλτιστο χάσμα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανασκόπησης αυξάνεται ανάλογα με 
το πόσο μακριά είναι η εξέταση. Έτσι, για παράδειγμα, εάν η εξέταση απέχει μία εβδομάδα, 
η πρώτη διαφορά μελέτης (χρόνος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συνεδρίας) θα 
πρέπει να είναι μία ή δύο ημέρες· εάν η εξέταση απέχει ένα μήνα, το πρώτο κενό της 
μελέτης θα πρέπει να είναι μία εβδομάδα. εάν είναι τρεις μήνες μακριά, θα πρέπει να είναι 
δύο εβδομάδες, εάν είναι έξι μήνες μακριά, θα πρέπει να είναι τρεις εβδομάδες, και αν 
είναι ένα χρόνο μακριά, θα πρέπει να είναι ένας μήνας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
τα κενά αυτά είναι προσεγγίσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφής συναίνεση σχετικά με 
το ποιος αλγόριθμος αποδίδει καλύτερα. 

 

2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

2.1 Βασικές αρχές χρήσης ηλεκτρονικής μάθησης 

Η ανάλυση εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για 
την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία (δουλειά) ή 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Εάν ο σχεδιαστής μαθημάτων δεν περιλαμβάνει ακριβές και 
σχετικό περιεχόμενο, τότε δεν υπάρχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση των καλύτερων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων ενημέρωσης για τη μεταφορά των πληροφοριών στους 
εκπαιδευόμενους και θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα 

Βήμα 1 Προσδιορισμός και περιγραφή των εργασιών και για κάθε εργασία τα αντίστοιχα 
μαθήματα  

Step2 Ταξινόμηση εργασιών  

διαδικαστική, (εκτέλεση ενός σταδίου ή ταξινομημένης σειράς βημάτων (μια 
διαδικασία)) 

βάσει αρχών (δηλ. εργασίες που απαιτούν δημιουργική εφαρμογή κρίσεων και 
αποφάσεων σε διαφορετικές καταστάσεις και υπό συνθήκες που αλλάζουν κάθε 
φορά, όπως η «Οργάνωση παραγωγής ενός στοιχείου ενός προϊόντος») 

Step3 Διάσπαση κάθε (διαδικασία) εργασίας λογικά σε ένα ή περισσότερα Έργα  

Χρήση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης μιας λειτουργικής αρχιτεκτονικής 
(συμφωνημένη ταξινόμηση) 

Μελλοντικά, εάν χρειαστεί, διάσπαση κάθε εργασίας σε μικρότερα στάδια ή 
δραστηριότητες (για διαδικαστικά έργα) ή κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει 
να εφαρμόζονται για την εκτέλεση της εργασίας (για έργα που βασίζονται σε αρχές) 

Στάδιο 4 Προσδιορισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη βέλτιστη 
εκτέλεση των εν λόγω σταδίων ή εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. 
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Η ανάθεση εργασιών σχεδιασμού σε εξωτερικές εταιρείες είναι μια πιθανή λύση, αλλά 
μπορεί να είναι δαπανηρή και δεν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης. 

Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία του μικτού μοντέλου θεωρείται η πλέον αποτελεσματική για 
τα μαθήματα του έργου του MILAN. 

Η μεικτή (blended) μάθηση συνδυάζει διάφορα μέσα κατάρτισης (π.χ. τεχνολογίες, 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις) για τη δημιουργία ενός βέλτιστου προγράμματος 
κατάρτισης για ένα συγκεκριμένο κοινό. 

Ο όρος «blended» σημαίνει ότι η κατάρτιση που παραδοσιακά καθοδηγείται από τον 
εκπαιδευτή, συμπληρώνεται με ηλεκτρονικούς μορφότυπους. Θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν δύο βασικά μοντέλα μεικτής μάθησης: 

1. Μοντέλο ροής προγράμματος: Οι μαθησιακές δραστηριότητες οργανώνονται με 
γραμμική, διαδοχική σειρά και οι εκπαιδευόμενοι έχουν προθεσμίες για να 
ολοκληρώσουν τις διάφορες εργασίες 

2. Μοντέλο πυρήνα-ακτίνα: Παρέχεται ένα σημαντικό μάθημα ηλεκτρονικής 
μάθησης ή πρόσωπο με πρόσωπο (F2F) μάθησης. Ένα σύνολο συμπληρωματικών 
υλικών είναι διαθέσιμα για την ενίσχυση του κύριου μαθήματος 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, η μάθηση θα πρέπει να ακολουθεί το σύστημα «just-
in-time», το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τα άτομα που εργάζονται σε ΜΜΕ. Συνήθως 
παρέχουν άμεσες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη διεπαφή χρήστη 
της τεχνολογίας και τις χρησιμοποιήσιμες μεθόδους παραγωγής, βοηθώντας έτσι τους 
χρήστες να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Τα τεχνικά γλωσσάρια παρέχουν πληροφορίες 
πλαισίου. 

Κινητά τηλέφωνα με εγκατεστιμένες εφαρμογές και ειδικές λίστες ελέγχου είναι μερικά 
παραδείγματα απλών βοηθημάτων εργασίας 

Επί του παρόντος, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν διάφορες δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και δημιουργικότητας. Για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, η εκπαίδευση έχει υποστεί μεγάλο μετασχηματισμό προς την ηλεκτρονική μάθηση, 
επιτρέποντας την αναζήτηση πληροφοριών όταν και όπου χρειάζεται [37]. Έτσι, ουσιαστικά, 
με την ηλεκτρονική μάθηση, οι χρήστες μπορούν να υιοθετήσουν νέες πληροφορίες και να 
αποκτήσουν γνώσεις έχοντας πρόσβαση σε διδακτικούς πόρους και δραστηριότητες που 
κατέχουν οι εκπαιδευτές στο διαδίκτυο, εξαλείφοντας τους περιορισμούς χρόνου και 
τοποθεσίας [38]. 

Σύμφωνα με το [17], η αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης έχει αυξηθεί 
δραματικά τα προηγούμενα έτη. Σε αυτή τη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι πόροι που 
παρέχονται, η υποστήριξη των μαθητών, τα κίνητρα των σπουδαστών, η προηγούμενη 
εμπειρία και η αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των 
χρηστών, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα. Για τον σχεδιασμό ενός 
βελτιστοποιημένου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [11], [39]: 
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• Αποθηκεύει και παρέχει τα υλικά σε ηλεκτρονική μορφή που είναι διαθέσιμα όταν 
και όπου χρειάζεται. 

• Το υλικό και το περιεχόμενο σχετίζονται άμεσα με τους μαθησιακούς στόχους. 

• Ο στόχος ή οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στο e-course και η πρόοδος που 
σημειώνεται για την ολοκλήρωσή τους είναι πάντα σαφείς στους μαθητές. 

• Χρησιμοποιείται περιεχόμενο πολυμέσων, όπως εικόνες, κινούμενα σχέδια, 
διαλέξεις βίντεο, τρισδιάστατα μοντέλα, προσομοιώσεις, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ. 

• Χρησιμοποιούνται μέθοδοι διδασκαλίας, όπως παραδείγματα και συστηματικές 
εργασίες για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων. 

• Υπάρχει συνεχώς ανάδραση προς τους μαθητές. 

• Είναι διαθέσιμο φόρουμ ή άλλοι χώροι ανοιχτοί σε συζητήσεις. 

• Η σχεδιασμένη ηλεκτρονική μάθηση δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των 
μεμονωμένων μαθητών (χρηστών) αντί να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του 
εκπαιδευτή ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

 

Συνολικά, το 56 % των προηγούμενων μελετών που αναλύθηκαν στο [17] όριζαν την 
αποτελεσματικότητα ως «μαθητικό αποτέλεσμα» και εφάρμοσαν αυτόν τον ορισμό, ενώ το 
38 % των μελετών αυτών χρησιμοποίησαν τον ορισμό της «μεταφοράς (εφαρμογή στην 
πράξη)» και τον εφάρμοσαν. Ο όρος «μαθησιακό αποτέλεσμα» αναφέρεται στη μέτρηση 
της μάθησης των ατόμων μέσω μεθόδων αξιολόγησης, όπως η χρήση προκαταρκτικών 
εξετάσεων, τελικών εξετάσεων (μετά τη δοκιμασία) και τελικού βαθμού. Στην «μεταφορά 
(εφαρμογή στην πράξη)», η ικανότητα εφαρμογής του περιεχομένου που παρέχεται στην 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ουσιαστικής σημασίας, μερικές φορές 
αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα με τις αυτοαξιολογήσεις των εκπαιδευομένων 
(ικανοποίηση, προσπάθεια των ατόμων, αναφερθείσες αλλαγές στην πράξη κ.λπ.). Η πρώτη 
προσέγγιση δείχνει τη σημασία της μέτρησης της απόδοσης των μαθητών μέσα στο χρόνο, 
προκειμένου να ελεγχθεί (και να ανακατευθύνει εάν χρειάζεται) την πρόοδό τους. Η 
δεύτερη προσέγγιση τονίζει τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής όσων διδάχθηκαν για την 
ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας. 

Η προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
της μείωσης, η οποία τονίστηκε στο [15], [17]. Η επίδραση του φύλου εξαφανίζεται στα 
μαθήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο. Εάν οι προηγούμενες γνώσεις δεν βασίζονται σε 
ισχυρά θεμέλια, μπορεί να παρεμποδιστεί η μαθησιακή πρόοδος των ατόμων [40]. Σε 
προηγούμενες εργασίες διαπιστώθηκε ότι η ηλεκτρονική μάθηση είναι αποτελεσματική 
στην παροχή γνώσεων [11], [17], [37], [38], [39], [41], [43]. Από όλες τις μελέτες που 
αναλύθηκαν στο [22], μόνο το 10 % εξ αυτών έκρινε ότι η ηλεκτρονική μάθηση δεν είναι 
αποτελεσματική, οπότε η απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα είναι καταφατική: η 
ηλεκτρονική μάθηση βοηθά αποτελεσματικά τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις. Στο 
σημείο 2.3.3, η ηλεκτρονική μάθηση συγκρίνεται με άλλους τύπους μάθησης προκειμένου 
να αποκαλυφθούν τα υπέρ και τα κατά της. 
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2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και 
των προσεγγίσεων μάθησης 

 

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια· ωστόσο, είναι σημαντικό 
να εξεταστούν επίσης ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της, καθώς και άλλες 
μαθησιακές προσεγγίσεις. Η παραδοσιακή μάθηση περιλαμβάνει την παράδοση γνώσεων 
στην τάξη, με γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Πολλές μελέτες κατέδειξαν ότι η 
ηλεκτρονική μάθηση έχει αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα από την παραδοσιακή μάθηση 
[43]– [45]. Ωστόσο, άλλες μελέτες δεν συμφωνούν με τα πορίσματα αυτά. Για παράδειγμα, 
στο [46], δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στις τελικές εξετάσεις των ατόμων στη 
διαδικτυακή και παραδοσιακή μάθηση. Επίσης, άλλοι ερευνητές έχουν τονίσει τη σημασία 
των κοινωνικών πτυχών καθώς και της αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτή στη μάθηση. 
Όπως αναφέρθηκε στο [17], η μάθηση και η ενεργός συμμετοχή σε διαδικτυακές 
συζητήσεις ενισχύθηκαν με την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές, καθώς και 
με τη συνεργασία με συμφοιτητές. Επιπλέον, το ποσοστό επιτυχίας βρέθηκε υψηλότερο 
μεταξύ των μαθητών σε ηλεκτρονικά μαθήματα που καθοδηγούνταν από έναν εκπαιδευτή 
από ό, τι τα ηλεκτρονικά μαθήματα με στυλ ανεξάρτητης μελέτης. Οι ευκαιρίες που η 
διαδικτυακή μάθηση δίνει στα άτομα να εξαπατήσουν περιγράφηκαν ως πολύ υψηλότερες 
στη διαδικτυακή μάθηση σε σύγκριση με την παραδοσιακή μάθηση [46]. Στην ίδια μελέτη, 
τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες αυτών των μαθητών να εξαπατήσουν 
ελαχιστοποιήθηκαν με την προσθήκη ενός επιτηρούμενου περιβάλλοντος στο campus για 
να εξεταστούν οι φοιτητές ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτή η προσέγγιση για τον συνδυασμό 
στοιχείων της ηλεκτρονικής μάθησης και της παραδοσιακής μάθησης είναι η ουσία της 
«μεικτής μάθησης» (blended learning). Η ιδέα της μεικτής μάθησης είναι ελκυστική, 
δεδομένου ότι διατηρεί στοιχεία της παραδοσιακής μάθησης που είναι αποτελεσματικά και 
περιλαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης [47]. Διάφορες μελέτες 
[37], [38], [43]– [49] χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και συμπλήρωση του πίνακα 3. 
Συγκρίνει τις τρεις μαθησιακές προσεγγίσεις και εκδηλώνει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά τους. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολογούνται από τους φοιτητές 
Μηχατρονικής στο TalTech από την τελευταία τριετία, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια 
με βαθμολογία από 1 έως 5 (1 αντιστοιχεί σε «πολύ χαμηλή συσχέτιση»· Το 2 αντιστοιχεί σε 
«χαμηλή συσχέτιση»· Το 3 αντιστοιχεί σε «κανονική ή μεσαία συσχέτιση»· Το 4 αντιστοιχεί 
σε «υψηλή συσχέτιση»· 5 αντιστοιχεί σε «πολύ υψηλή συσχέτιση»). 

 

Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών προσεγγίσεων μάθησης 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη μεικτή μάθηση 
με 51 βαθμούς από το μέγιστο 65, ακολουθούμενη από ηλεκτρονική μάθηση με 47 
βαθμούς και τέλος 44 βαθμούς για την παραδοσιακή μάθηση στην τάξη. Το αποτέλεσμα 
αυτό έχει νόημα, δεδομένου ότι δείχνει πώς η συνέργεια της ηλεκτρονικής μάθησης και της 
παραδοσιακής μάθησης μπορεί να δώσει στους μαθητές την καλύτερη μαθησιακή 
εμπειρία. Επιπλέον, η ιδέα αυτή συμπίπτει με τα συμπεράσματα προηγούμενων μελετών 
που χρησιμοποιούν και προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για αποτελεσματική μεικτή 
μάθηση [47], [50], [51]. 

Ωστόσο, σε ένα πλήρως διδακτικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, ορισμένα από τα οφέλη 
άλλων προσεγγίσεων μπορούν να υιοθετηθούν με τη σκέψη νέων ιδεών για τον σχεδιασμό 
της πλατφόρμας. Ο πίνακας 3 δίνει τη δυνατότητα στον σχεδιαστή να προσδιορίσει τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν για κάθε προσέγγιση και να εμπνευστεί νέες 
ιδέες για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της μάθησης. 

 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

19 

2.3 Κύρια χαρακτηριστικά σημερινών επιτυχημένων πλατφορμών ηλεκτρονικής 
μάθησης 

 

Έχουν αναλυθεί αρκετές μεγάλες διεθνείς διαδικτυακές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης 
(Udemy [52], Pluralsight [53], Udacity [54], edX [55]). Τα κύρια χαρακτηριστικά καθενός από 
αυτά επισημαίνονται στον πίνακα 4. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να δημιουργήσουν αργότερα έναν πιο ελκυστικό σχεδιασμό περιβάλλοντος 
ηλεκτρονικής μάθησης [56]. 

 

Πίνακας 4. Διαδικτυακές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους 
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Η ομάδα του έργου έχει καλή εμπειρία από το έργο MechMate Erasmus [57] στη χρήση της 
πλατφόρμας Coursevo e-Learning και λόγω των προβλημάτων κόστους και αποδοτικότητας, 
καθώς και με βάση τα μέλη της ομάδας. 

Η ομάδα του έργου είναι μια τέτοια πλατφόρμα είναι το Coursevo, η πλατφόρμα e-learning 
του έργου MechMate, ένα πολυγλωσσικό σύστημα πληροφοριών πολυμέσων για τη 
διαχείριση μαθημάτων, την υποστήριξη των μαθησιακών διαδικασιών και των μαθησιακών 
κοινοτήτων μέσω του διαδικτύου. Το Coursevo, που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο 
Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων Και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης (TUC/MUSIC), εφαρμόζει σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και υποστηρίζει την 
μικτή μάθηση.  
 

2.4 Υπηρεσίες Coursevo και διαχείριση μαθημάτων 
 
 
Το Coursevo προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών [57] για: 

 Οργάνωση και διαχείριση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου: Παρουσιάσεις 
διαλέξεων και ηχογραφήσεις, σημειώσεις, ασκήσεις, τεχνικό εργαστηριακό υλικό, 
βιβλιογραφία, συχνές ερωτήσεις κλπ. 

 Παρακολούθηση μαθημάτων: Ανακοινώσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ημερολόγιο μαθημάτων, προσωπική αξιολόγηση, αυτόματη 
παρακολούθηση ασκήσεων και προθεσμιών, μηνύματα ενημέρωσης περιεχομένου, 
πρόγραμμα μαθημάτων, μαθησιακή διαδρομή, δοκιμασίες αξιολόγησης και 
δημιουργία πιστοποιητικών μαθημάτων. 
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 Επικοινωνία και συνεργασία των μαθησιακών κοινοτήτων: Λίστες μαθημάτων και 
ομαδικών μηνυμάτων, ζωντανοί χώροι συνομιλίας, φόρουμ, δημοσκοπήσεις, 
προσωπικά μηνύματα, άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, εργαλεία σχολιασμού, 
ανταλλαγή αρχείων, βιντεοδιάσκεψη και συνεργασία. 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Εγγραφή μαθημάτων, σχηματισμός εργαστηριακών 
ομάδων, μεταφορτώσεις ασκήσεων και διαχείριση προθεσμιών, δοκιμές 
αξιολόγησης, παρουσιάσεις πολυμέσων, προγραμματισμός πόρων και κρατήσεις. 

 Παρακολούθηση μαθημάτων: Στατιστικά στοιχεία χρήσης μαθημάτων και δείκτες 
επιδόσεων τάξης. 

 Διαλειτουργικότητα με άλλες εκπαιδευτικές πλατφόρμες μέσω πακέτων SCORM. 

Κάθε μάθημα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές εγγραφής 
και πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενεργοποιήσουν το 
κατάλληλο υποσύνολο των υπηρεσιών του μαθήματος ανάλογα με τις ανάγκες του 
μαθήματος. Μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και εργαλεία που επιτρέπουν την 
εύκολη δημιουργία περιεχομένου και τη δημοσίευση ιστοσελίδων. Μπορούν να 
χρησιμοποιούν συνηθισμένες εφαρμογές γραφείου για τη δημιουργία εγγράφων. Τα 
έγγραφα αυτά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από το Coursevo για σκοπούς 
ευρετηρίασης και στη συνέχεια να δημοσιευτούν σε μορφή παρουσίασης φιλική προς το 
διαδίκτυο. 

Εκτός από τα έγγραφα εφαρμογών γραφείου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανεβάσουν 
εικόνες, βίντεο και SCORM Sharable Content Objects (SCOs) ή γρήγορα και απλά να 
επαναχρησιμοποιήσουν το υπάρχον περιεχόμενο στο διαδίκτυο που είναι προσβάσιμο σε 
δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το YouTube, το SlideShare και η Wikipedia. Όλο 
το παραπάνω περιεχόμενο του μαθήματος μπορεί να συνδυαστεί με άλλες υπηρεσίες 
Coursevo όπως video-διαλέξεις, φόρουμ, αξιολογήσεις κ.λπ. και να οργανωθεί σε 
διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές για την κάλυψη ποικίλων εκπαιδευτικών αναγκών. 

2.5 Λειτουργίες Coursevo για χρήση πολυμέσων 

Το Coursevo παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον για σύγχρονη και 
ασύγχρονη μάθηση που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα 
συστήματα eLearning: Δίνει έμφαση στη χρήση των πολυμέσων ως ισχυρών μέσων 
μάθησης [57]. 

Πράγματι, οι μαθησιακές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν πολλαπλά μέσα ενημέρωσης 
μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από την εφαρμογή ενός ενιαίου μέσου (όπως το 
κείμενο), αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός των μέσων 
ενημέρωσης. Αποτελεσματικότητα πολυμέσων για μάθηση απαιτεί προσεκτικό συνδυασμό 
των μέσων ενημέρωσης με καλά αιτιολογημένους τρόπους που αξιοποιούν τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά του κάθε μέσου. Τα πιο αποτελεσματικά πολυμέσα παρέχουν μαθησιακές 
εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εμπειρίες και επιτρέπουν στους μαθητές 
να εφαρμόζουν το περιεχόμενο σε διάφορα πλαίσια. 
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Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά που προσφέρει η Coursevo όσον αφορά την αποτελεσματική 
εκπαιδευτική χρήση των πολυμέσων είναι τα ακόλουθα [57]: 

 Αποτελεσματική υποστήριξη της διαχείρισης ροών δεδομένων πολυμέσων και 
βίντεο/ήχου. 

 Μηχανισμοί συγχρονισμού των παρουσιάσεων πολυμέσων. 

 Υποστήριξη σύγχρονων και ασύγχρονων δραστηριοτήτων μάθησης. 

 Υποστήριξη της ζωντανής σύγχρονης μετάδοσης πολυμέσων μέσω του συστήματος, 
και πρόσβαση στο καταγεγραμμένο περιεχόμενο πολυμέσων. 

 Υποστήριξη της παρέμβασης των εκπαιδευομένων σε ζωντανές συνεδρίες. 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου πολυμέσων με δύο τρόπους: 

o Μέσω της Web-based διεπαφής χωρίς την ανάγκη για εξειδικευμένες 
εγκαταστάσεις λογισμικού. 

o Μέσω μιας αυτόνομης εφαρμογής επιφάνειας εργασίας (Coursevo Studio) 
για τη δημιουργία offline παρουσιάσεων βίντεο υψηλής ποιότητας με 
αυτόματο συγχρονισμό διαφανειών (Εικόνα 9) που μπορούν εύκολα να 
εξαχθούν και να δημοσιευτούν αργότερα. Το Coursevo Studio υποστηρίζει 
επίσης τη δημιουργία επιδείξεων και παρουσιάσεων λογισμικού με την 
καταγραφή της οθόνης και ήχου και την παρουσίαση διαφανειών. 

 Εργαλεία επικοινωνίας για τη στήριξη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων: 

o Ζωντανή συνομιλία μέσω βίντεο μεταξύ χρηστών. 

o Υπηρεσίες βιντεοδιάσκεψης με εργαλεία συνεργασίας που χρησιμοποιούν το 
BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/). 

o Ασύγχρονα μηνύματα επικοινωνίας πολυμέσων. 

 Προηγμένα συνεργατικά εργαλεία σχολιασμού πολυμέσων σχετικά με το 
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί πολυμέσα. 

3 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

3.1 Παράγοντες που κάνουν τους μαθητές να πετύχουν την πλήρη ολοκλήρωση ενός 
μαθήματος 

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι: 

• Άτομα που απασχολούνται σε ΜΜΕ: εργαζόμενοι που χειρίζονται προηγμένα 
μηχανήματα (ρομπότ, αυτοματοποιήσεις, συναρμολόγηση κυττάρων/μηχανών), 
καθώς και τεχνικό προσωπικό μεσαίου επιπέδου. 
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• Εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/σύμβουλοι στον τομέα της ρομποτικής και του 
αυτοματισμού. 

• Φοιτητές επαγγελματικών σχολών και πανεπιστημίων και άτομα που επιδιώκουν 
αυτομάθηση. 

Σύμφωνα με το [58], υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το ακαδημαϊκό 
επίτευγμα των φοιτητών. Τα πιο σημαντικά επιμέρους χαρακτηριστικά ήταν η «έννοια 
ολοκλήρωσης» (οι μαθητές παρατηρούν την πρόοδο κάθε στιγμή και αντιλαμβάνονται τις 
νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν), η «κατοχή δεξιοτήτων» (οι μαθητές αισθάνονται πολύ 
σίγουροι και ικανοί να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στην πράξη), η «κατανόηση της 
χρησιμότητας της μάθησης» (οι μαθητές κατανοούν πώς αυτή η γνώση μπορεί να τους είναι 
χρήσιμη) και «η επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας» (τα άτομα βλέπουν με σαφήνεια 
τον τρόπο με τον οποίο οι διδασκόμενες πληροφορίες θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν 
τους συγκεκριμένους στόχους τους).  

Στο [32], ο τελικός παράγοντας που επηρέασε την επιμονή των μαθητών εξαρτιόταν από 
τον αριθμό των ωρών χρήσης του εικονικού συστήματος. Επίσης, σύμφωνα με το [59], η 
τακτική μελέτη ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης των ακαδημαϊκών 
επιτευγμάτων. Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως περιλαμβάνουν την 
ευκολία χρήσης και η χρησικανότητα του συστήματος, την αίσθηση σύνδεσης με το ίδρυμα 
που παρέχει το περιεχόμενο και τη συνεργασία με συμφοιτητές [32]. Οι καθυστερημένες 
υποβολές και η μη ανάγνωση των πληροφοριών στα πακέτα μαθημάτων προέβλεψαν 
επίσης την κακή απόδοση των ατόμων [59]. Τα Μαθήματα Επιτυχίας Σπουδαστών (Student 
Success Courses - SSC) παρέχουν στους εκπαιδευόμενους πληροφορίες σχετικά με το 
ίδρυμα που παρακολουθούν, τεχνικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων και 
συνηθειών σπουδών, καθώς και βοήθεια για τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό της σταδιοδρομίας. Τα αποτελέσματα στο [60] έδειξαν ότι το SSC ενισχύει 
τη συμμετοχή των μαθητών, την επιμονή, τη διατήρηση και το ακαδημαϊκό επίτευγμα, 
ιδίως όταν έχει λάβει οδηγίες κατά την έναρξη ενός προγράμματος. Αυτό ενισχύει τις ιδέες 
που παρουσιάζονται στα [32], [58], [59], οι οποίες ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτές να 
δείχνουν σαφώς τους μαθητές πού βρίσκονται κάθε φορά, ποιοι είναι οι στόχοι τους (πού 
πηγαίνουν) και πώς οι γνώσεις που υιοθετούνται θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους 
στόχους τους. 

Είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε πώς οι τακτικές σπουδές μπορούν να ενισχύσουν την 
ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μαθητές πρέπει να 
αποκτήσουν τη συνήθεια να σπουδάζουν. Η οικοδόμηση μελετητικής συνήθειας, ειδικά σε 
περίπτωση χρήσης εργαλείων VR/AR που χρησιμοποιούνται για να αναπτυχθούν ως 
περιβάλλοντα παιχνιδιών, είναι ένα δύσκολο έργο για την εφαρμογή της μεθοδολογίας. 

 

3.2 Οικοδόμηση αποτελεσματικών συνηθειών μελέτης στους φοιτητές 

 

Προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει τη σημασία των κινήτρων των ατόμων για την 
ακαδημαϊκή επιτυχία [15], [17], [25], [26], [44]. Προκειμένου να δημιουργηθούν συνήθειες 
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μελέτης, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν κίνητρο να μάθουν. Ωστόσο, η διατήρηση 
κινήτρων στη διάρκεια του χρόνου δεν είναι εύκολο έργο. Ως εκ τούτου, το Hook Model [61] 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν τακτικές 
συνήθειες μελέτης. Πρόκειται για μια διαδικασία τεσσάρων φάσεων που διαμορφώνει 
συνήθειες στους χρήστες. Στην Εικόνα 6 (από [61]) απεικονίζονται οι τέσσερις φάσεις του 
μοντέλου Hook. 

Πριν εξηγηθούν οι φάσεις του μοντέλου, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι συνήθειες. Οι 
νευροεπιστήμονες ανέφεραν ότι οι συνήθειες επιτρέπουν στα άτομα να αποθηκεύουν 
αυτόματα τις αντιδράσεις στο basal ganglia (περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με 
ακούσιες ενέργειες), εστιάζοντας παράλληλα την προσοχή τους σε άλλα πράγματα [62]. Οι 
συνήθειες δημιουργούνται όταν δεν υπάρχει ενεργός προβληματισμός από τον εγκέφαλο 
και μια συμπεριφορά κωδικοποιείται για να δοθεί λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
[61]. Μια συνήθεια όπως το δάγκωμα των νυχιών είναι μια άμεση αυτόματη αντίδραση που 
προκαλείται από ένα δυσάρεστο συναίσθημα ή άγχος. Για την ανάπτυξη ενός προϊόντος 
που δημιουργεί συνήθειες, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο μεταβλητές: συχνότητα και 
αντιληπτή χρησιμότητα. Όσο περισσότερη συχνότητα και αντιληπτή χρησιμότητα, τόσο 
ισχυρότερη είναι η συνήθεια. Η συχνότητα αναφέρεται στον χρόνο εμφάνισης της 
συμπεριφοράς, ο οποίος αντιστοιχεί και πάλι στα πορίσματα των [32], [59], καθώς και στις 
έννοιες της πρακτικής και της επανάληψης που περιγράφονται στο σημείο 2.2.3. Η 
αντιληπτή χρησιμότητα αναφέρεται στο πόσο χρήσιμη είναι η συμπεριφορά στο μυαλό των 
χρηστών και πόσο πολύ επιφέρει αίσθημα επιβράβευσης. Στην Εικόνα 5 (από το [61]) 
απεικονίζεται η ζώνη συνήθειας λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και την αντιληπτή 
χρησιμότητα. 

 

Εικόνα 5. Ζώνη συνήθειας [61] 

 

Εάν τα άτομα αντιλαμβάνονται ότι η ανάγκη τους (μάθηση σε αυτή την περίπτωση) δεν έχει 
επιλυθεί, δεν θα συνεχίσουν να μαθαίνουν με το πρόγραμμα, το μάθημα ή την πλατφόρμα. 
Τόσο η συχνότητα όσο και η αντιληπτή χρησιμότητα πρέπει να τροφοδοτούνται μεταξύ 
τους. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξία που δίνεται στους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε 
να αντιλαμβάνονται συνεχώς τη χρησιμότητα και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων 
τους [58], [61]. 

Για να συμμετάσχουν οι μαθητές με τις σπουδές τους, το μοντέλο Hook που παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 5 (από το [61]) παρέχει μια σαφή πορεία. Η πρώτη φάση είναι το έναυσμα 
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(trigger). Είναι ο ενεργοποιητής που ξεκινάει τη συμπεριφορά. Τα εναύσματα είναι 
εσωτερικά και εξωτερικά. Τα προϊόντα που δημιουργούν συνήθειες στους χρήστες αρχίζουν 
να παρουσιάζουν εξωτερικά εναύσματα, όπως ένα e-mail, το εικονίδιο της εφαρμογής σε 
ένα smartphone, έναν σύνδεσμο ιστοσελίδας ή μια ειδοποίηση. Ωστόσο, τα εξωτερικά 
εναύσματα είναι μόνο το πρώτο μέρος. Η ιδέα είναι ότι, μετά από αρκετούς κύκλους, οι 
χρήστες δεν χρειάζονται περαιτέρω υποκίνηση που προκαλείται από εξωτερικά εναύσματα. 
Αυτό είναι το σημείο κατά το οποίο τα άτομα παρακινούνται από εσωτερικά εναύσματα. 
Όταν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συνδέεται με μια σκέψη, ένα συναίσθημα, ή μια 
προηγουμένως αναπτυχθείσα ρουτίνα, εκδηλώνεται ένα εσωτερικό έναυσμα. Τα πιο 
αποτελεσματικά ισχυρά εσωτερικά εναύσματα είναι τα αρνητικά συναισθήματα, όπως η 
απογοήτευση, η μοναξιά ή η σύγχυση, τα οποία παράγουν μια σχεδόν στιγμιαία δράση για 
τον μετριασμό του αρνητικού συναισθήματος. Ωστόσο, τα θετικά συναισθήματα είναι 
επίσης εσωτερικά εναύσματα. Η ιδέα είναι ότι το προϊόν που δίνεται στους χρήστες πρέπει 
να εξαλείψει τον πόνο των χρηστών (το αρνητικό συναίσθημα) έτσι ώστε κάθε φορά που 
τον αισθάνονται, σκέφτονται τη χρήση αυτού του προϊόντος. Τέλος, οι επανειλημμένες 
αυτές ενέργειες σταδιακά μετατρέπονται σε συνήθειες που συνδέονται με εσωτερικά 
εναύσματα [61]. 

 

 

Εικόνα 6. Το μοντέλο Hook [61] 

 

Η δεύτερη φάση του μοντέλου είναι η δράση. Όπως εξηγείται στο [63], για να 
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να υπάρχει κάποιο έναυσμα, ενώ ο 
χρήστης έχει την ικανότητα και το κίνητρο να την εκτελέσει. Στο [64], το κίνητρο ορίζεται ως 
«η ενέργεια για δράση». Τα κατάλληλα κίνητρα δημιουργούν δράση υποσχόμενη ένα 
αποτέλεσμα που επιθυμεί ο χρήστης [61]. Η ικανότητα αναφέρεται στο πόσο εύκολο είναι 
να εκτελεστεί η δράση. Η ευκολία χρήσης είναι βασικός παράγοντας. Όσο πιο εύκολο, τόσο 
το καλύτερο [32]. 

Σύμφωνα με το [63], η απλότητα είναι κρίσιμη και ορίζεται από έξι στοιχεία: χρόνος (όσο 
χρόνο χρειάζεται για την εκτέλεση της δράσης), χρήματα (όσο κοστίζει), σωματική 
προσπάθεια (φυσική δραστηριότητα που απαιτείται για την ανάληψη της δράσης), 
εγκεφαλικοί κύκλοι (η διανοητική προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
δράσης), κοινωνική αποδοχή (επίπεδο αποδοχής της δράσης από άλλους) και μη-ρουτίνα 
(βαθμός διατάραξης της δράσης με τρέχουσες ρουτίνες). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
κάθε συμπεριφορά καθοδηγείται από ένα από τα τρία βασικά κίνητρα: αναζήτηση 
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απόλαυσης και διαφυγής από τον πόνο, αναζήτηση ελπίδας και διαφυγής από το φόβο και 
αναζήτηση κοινωνικής αποδοχής και διαφυγής από την κοινωνική κρίση και απόρριψη [61]. 

Η μεταβλητή ανταμοιβή είναι η τρίτη φάση του μοντέλου Hook. Όταν τα άτομα γνωρίζουν 
ότι θα υπάρξει ανταμοιβή μετά την ολοκλήρωση μιας δράσης, το κίνητρο ενισχύεται 
δραματικά [32], [64]. Στο [61], οι ανταμοιβές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 
ανταμοιβές της φυλής (αναζητώντας κοινωνικές ανταμοιβές που τροφοδοτούνται από τη 
σύνδεση με άλλα άτομα), ανταμοιβές του κυνηγιού (αναζητώντας πόρους και πληροφορίες) 
και ανταμοιβές του εαυτού (αναζητώντας ανταμοιβές ικανότητας, ολοκλήρωσης και 
δεξιοτεχνίας). Οι μεταβλητές ανταμοιβές αυξάνουν το επίπεδο ντοπαμίνης στο nucleus 
accumbens  (περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την ευχαρίστηση). Τα πειράματα 
που αναφέρθηκαν στο [65] έδειξαν ότι οι μεταβλητές ανταμοιβές ικανοποιούν και 
διατηρούν το ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου προσθέτοντας μεταβλητότητα.  

Επένδυση, η τέταρτη φάση του μοντέλου, περιλαμβάνει δέσμευση από την πλευρά των 
χρηστών. Άτομα που επενδύουν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια σε ένα προϊόν, το 
εκτιμούν περισσότερο. Πρόκειται για μέρος της ανθρώπινης φύσης· τα άτομα υπερτιμούν 
τη δουλειά τους περισσότερο από τη δουλειά των άλλων. Η φάση αυτή έρχεται μετά την 
είσπραξη της μεταβλητής ανταμοιβής από τον χρήστη, όταν τα άτομα είναι πιθανότερο να 
καταβάλουν προσπάθεια [61]. Όσο περισσότερο χρόνο και προσπάθεια τα άτομα βάζουν σε 
κάτι, τόσο περισσότερο το εκτιμούν και το χρησιμοποιούν. 

 

4 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

4.1 Εφαρμογές VR και AR 

Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει την αντίληψη των χρηστών 
για τον κόσμο. Η εικονική πραγματικότητα φέρνει τα άτομα σε ένα νέο ψηφιακό 
περιβάλλον, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με αυτό [66]. 
Χρησιμοποιώντας κλειστά γυαλιά, όπως το Oculus Rift, η VR τοποθετεί τους χρήστες αλλού 
[67]. Η επαυξημένη πραγματικότητα συνδυάζει πραγματικά και εικονικά αντικείμενα μαζί, 
επικαλύπτοντας εικονικά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο [66]. Τα 
έξυπνα τηλέφωνα, οι ταμπλέτες και άλλες έξυπνες συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν ως 
πλατφόρμες για την εφαρμογή AR και VR, όντας έτσι μια οικεία συσκευή που μπορεί να 
εισαγάγει τις νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις στους μαθητές [2]. Και οι δύο προσεγγίσεις 
έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με την ανάγκη που πρέπει να επιλυθεί. 
Το VR έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερο για τις εμβυθιστικές εμπειρίες των χρηστών 
(immersive user experience) [2]. Ωστόσο, το VR σημαίνει ότι οι χρήστες δεν είναι σε θέση να 
αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο [5], κάτι που είναι δυνατό με την AR. Στο επόμενο 
σημείο 4.2, αναλύεται ο αντίκτυπος των VR και AR στον τομέα της εκπαίδευσης και 
παρέχονται μεθοδολογικές προτάσεις. 

 

4.2 Αντίκτυπος των εφαρμογών VR και AR στη διαδικασία μάθησης 
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Η φθηνή τεχνολογία καταναλωτή εικονικής πραγματικότητας έχει προσφέρει νέες ευκαιρίες 
για την παροχή γνώσεων και κατάρτισης με τεχνολογίες εμβύθισης και συμμετοχής, όπως η 
VR και η AR. Τα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα έχουν δημιουργήσει θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης [7], [68]. Στο 
[2], τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εφαρμογές VR μπορούν να ενσωματωθούν 
αποτελεσματικά για μαθησιακούς σκοπούς. Επιπλέον, η AR έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική στη μάθηση [69] και έχει περιγραφεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες 
τεχνολογίες στην εκπαίδευση κατά τα επόμενα έτη [70]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 
προηγούμενων μελετών δείχνουν ότι ο συνδυασμός πραγματικών αντικειμένων, AR και VR 
παρέχει δυνητικά οφέλη σε ένα συνεργατικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον [71], [73]. 

Κατά τη σύγκριση των VR και AR στην εκπαίδευση, το VR αναφέρθηκε ως πιο ελκυστικό από 
το AR μέσω του ψυχολογικού μηχανισμού της χωρικής παρουσίας και πιο αποτελεσματικό 
για να τονιστεί το οπτικά διαδιδόμενο περιεχόμενο [6]. Η μεγάλη αίσθηση της εμβύθισης 
που δημιουργείται από τα περιβάλλοντα VR μπορεί να παρέχει επιτόπια εκπαίδευση σε 
ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον [7]. Στο [73], οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την VR για 
να εισαγάγουν τις έννοιες της ειδικής σχετικότητας σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού. Μετά τη 
χρήση του εικονικού συστήματος, οι μαθητές πίστευαν ότι η προσομοίωση ήταν μια θετική 
μαθησιακή εμπειρία και περιέγραψαν τον θεματικό τομέα ως λιγότερο αφηρημένο. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι οι μαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες 
ιδεών για την ειδική σχετικότητα, δείχνοντας ότι η VR ήταν δραματικά χρήσιμη για να 
καταστήσει τα παραδοσιακά δύσκολα αφηρημένα θέματα πιο προσβάσιμα στους μαθητές. 
Επιπλέον, τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε 
ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό σε τοποθεσίες που είναι δύσκολο να προσπελαστούν [7], όπως 
οι εγκαταστάσεις παραγωγής. Επίσης, η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο [74] 
ανέφεραν θετικές πτυχές της VR, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων και της μείωσης του κοινωνικού άγχους. Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι δεν 
είναι σαφές πώς η VR θα διατηρήσει την προσοχή και τα κίνητρα στους μαθητές μέσω της 
επανειλημμένης χρήσης [2].  

Απότην άλλη πλευρά, οι μαθητές που χρησιμοποιούσαν AR είχαν σημαντικά καλύτερες 
επιδόσεις από εκείνους που χρησιμοποιούσαν VR όσον αφορά την απόδοση της μάθησης 
και των εργασιών [75] και η AR παρείχε στους μαθητές μεγαλύτερη αίσθηση αμεσότητας, 
όπως αναφέρεται στο [5]. Οι εφαρμογές AR έχουν αναφερθεί στο παρελθόν ως 
αποτελεσματικό εργαλείο για την προσέλκυση της προσοχής των μαθητών και την ενίσχυση 
της συγκέντρωσής τους σε πρακτικές εργασίες [3]. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας AR 
έχει βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν σημαντικά πολύπλοκες αφηρημένες έννοιες 
σε επιστημονικά πεδία, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες [4], [76]. Η AR έχει τη 
δύναμη να μεταμορφώνει τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, καθιστώντας τα πολύ πιο 
αποτελεσματικά, ευχάριστα και διαδραστικά από πριν. Η AR παρέχει εξαιρετικές 
δυνατότητες στην εκπαίδευση, ιδίως στην ηλεκτρονική μάθηση. Με την επαυξημένη 
πραγματικότητα, η ανάγκη προσδιορισμού των μαθησιακών πλαισίων και καταστάσεων δεν 
θα υπάρχει πλέον, καθώς οι συνθήκες του φυσικού κόσμου προσδιορίζουν όλα αυτά [70], 
[74]. Ο σχεδιασμός περιβαλλόντων VR και AR για τη μάθηση πρέπει να περιλαμβάνει ρητά 
παιδαγωγικές παραμέτρους [78]. Για να αναπτυχθούν αποτελεσματικά εικονικά 
περιβάλλοντα εκπαίδευσης, ο σχεδιαστής πρέπει να αρχίσει να κατανοεί τους μαθησιακούς 
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στόχους, να αναδημιουργεί τις εργασίες του πραγματικού κόσμου και να αξιολογεί την 
πρόοδο του εκπαιδευόμενου καθώς και την απόδοσή του [6]. Επίσης, προκειμένου να 
σχεδιαστεί ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για τους εκπαιδευόμενους, πρέπει 
να καθοριστεί ένα πλαίσιο που να περιγράφει σαφώς τον χρήστη-στόχο και να 
δημιουργηθούν οι μαθησιακές εμπειρίες και τα αποτελέσματα [78]. Η ευκολία χρήσης των 
εμβυθιστικών συστημάτων VR είναι επίσης κρίσιμη, αποδεικνύοντας καλύτερη εστίαση και 
μεγαλύτερη διανοητική ένταση στους χρήστες, με αποτέλεσμα, κατά συνέπεια, επιδόσεις 
με υψηλότερους βαθμούς δημιουργικότητας [79]. Επιπλέον, πριν από τον σχεδιασμό 
εφαρμογών VR ή AR για την εκπαίδευση, θα πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη 
ορισμένα ζητήματα: κοινό-στόχος, επίπεδο του μαθήματος (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό), 
προαπαιτούμενα, θέματα που εξετάζονται, μαθησιακή προσέγγιση και μορφή τάξης, 
υλισμικό και λογισμικό που θα χρησιμοποιηθούν, πρακτικές εργασίες, οργάνωση ομάδων, 
απαιτήσεις προσωπικού και κύριες δυσκολίες και περιορισμοί που σχετίζονται με τη χρήση 
αυτών των τεχνολογιών [80].  

Το έργο European Inspiring Science Education (ISE) παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία και 
πόρους που συνδέονται με την ηλεκτρονική μάθηση. Η ευρωπαϊκή ομάδα εμπνευσμένων 
επιστημών θεωρεί τα VR και AR ως δυνητικά ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία για την 
υποστήριξη της μάθησης, αλλά μόνο εάν πληρούνται τα επόμενα χαρακτηριστικά: 

• Ευφυής: η τεχνολογία στην τάξη θα πρέπει να προσαρμόζει και να υποστηρίζει 
πρακτικές που απαιτούσαν έντονη ανθρώπινη παρέμβαση. 

• Διαδραστικό: η τεχνολογία στην τάξη θα πρέπει να ενισχύσει τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. 

• Εξατομικευμένα: η τεχνολογία στην τάξη θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
των μεμονωμένων χρηστών. 

• Ολοκληρωμένη: οι τεχνολογίες της τάξης θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο 
σύστημα.[67], [81] 

Τόσο οι τεχνολογίες VR όσο και οι τεχνολογίες AR παρουσιάζουν τα δικά τους 
πλεονεκτήματα ανάλογα με το πλαίσιο, την κατάσταση και την ανάγκη που σκοπεύουν να 
υποστηρίξουν. 

Οι βιομηχανικές λύσεις VR/AR κατασκευάζονται από διάφορους συνδυασμούς 
πλατφορμών λογισμικού, υποδομών υλικού, περιεχομένου και υπηρεσιών. Ένα τυπικό 
σύστημα περιλαμβάνει μια κινητή υπολογιστική πλατφόρμα, μια πλατφόρμα δημιουργίας 
εφαρμογών λογισμικού, ανίχνευση και παρακολούθηση για την ευθυγράμμιση του 
εικονικού περιεχομένου με φυσικά αντικείμενα, οθόνη, ασύρματη επικοινωνία, 
συνδεσιμότητα δικτύου και διαχείριση δεδομένων και ανάλυση δεδομένων. Οι εφαρμογές 
μπορούν να εκτελούνται σε ιδιόκτητα υπολογιστικά συστήματα ή στο υπολογιστικό νέφος. 
Η οθόνη του τελικού χρήστη είναι συνήθως μια κινητή συσκευή, είτε μια συσκευή χειρός 
(HHD), όπως έξυπνα τηλέφωνα ή ταμπλέτες, είτε μια οθόνη που τοποθετείται στην κεφαλή 
(HMD), όπως έξυπνα γυαλιά ή κάποιος άλλος φορετός παράγοντας, π.χ. που τοποθετείται 
σε κράνος. 
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Οι περισσότερες από τις πλατφόρμες λογισμικού CAD και Ρομποτικής έχουν διεπαφή VR και 
ακόμη και το TeamViewer Pilot είναι πλέον ενσωματωμένο με τα Wearable Headsets 
RealWear, Vuzix, και Epson smart glassew κ.λπ. Το TeamViewer Pilot επεκτείνει τη δύναμη 
του λογισμικού απομακρυσμένης βοήθειας πέρα από την υποστήριξη ΤΠ στον πραγματικό 
κόσμο μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και επιτρέπει στους ειδικούς να 
καθοδηγούν εξ αποστάσεως τους χρήστες μέσω σύνθετων λειτουργιών μέσω ζωντανής 
ανταλλαγής κάμερας, φωνής και σημειώσεων στην οθόνη. Οι ειδικοί σε κεντρικούς 
οργανισμούς υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη 
κινητή συσκευή για να μεταφερθούν ουσιαστικά στο πεδίο και να δουν τι βλέπουν οι 
εκπαιδευόμενοι μέσω συσκευών επί της κεφαλής και έξυπνων γυαλιών σε πραγματικό 
χρόνο. 

Η πιο προηγμένη και ανερχόμενη στο εγγύς μέλλον είναι η προσέγγιση Immersive VR 
Education. Το κοινό σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζεται με μια μοναδική εμπειρία 
συνεδρίασης, ενώ στελέχη και εμπειρογνώμονες από το XR μοιράζονται πληροφορίες 
σχετικά με τον αντίκτυπο του XR στον κόσμο.  

«Η αδυναμία να συναντηθεί και να επικοινωνήσει πρόσωπο με πρόσωπο θα είναι μια 
αυξανόμενη πρόκληση για τον κόσμο, αλλά διευρυμένη πραγματικότητα (extended reality - 
XR) μπορεί να είναι μια λύση», δήλωσε ο πρόεδρος της HTC Κίνας, Alvin W. Graylin. «Για να 
παραμείνουμε ασφαλείς αυτές τις μέρες, πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη 
απόσταση μεταξύ των ανθρώπων και, αντιστρόφως, ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του XR 
είναι η δυνατότητα να αφαιρέσουμε την αντίληψη της απόστασης και των ορίων για τους 
χρήστες.» (XRLearn.com). 

Κατά την εφαρμογή αυτών των τριών τεχνολογιών, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις 
διαφορές μεταξύ τους. Η εικονική πραγματικότητα είναι μια πλήρως καθηλωτική 
τεχνολογία στην οποία ο χρήστης βλέπει μόνο το ψηφιακό περιεχόμενο που εμφανίζεται 
από τη συσκευή. Με την επαυξημένη πραγματικότητα, οι φυσικοί και εικονικοί κόσμοι 
συνδυάζονται με την επικάλυψη ψηφιακών πληροφοριών στο περιβάλλον του χρήστη, 
συνήθως μέσω μιας 2D απεικόνισης. Η μικτή πραγματικότητα συνδυάζει τον ψηφιακό και 
τον φυσικό κόσμο και επιτρέπει στο ψηφιακό περιεχόμενο να αλληλεπιδρά με τον 
πραγματικό κόσμο σε 3D. 

Αλλαγή παραδείγματος 

Ενώ η χρήση των AR, VR και MR για επικοινωνία και οπτικοποίηση εξακολουθεί να είναι 
σημαντική, ο τρόπος με τον οποίο οι κατασκευαστές εκμεταλλεύονται αυτές τις λύσεις έχει 
αρχίσει να μετατοπίζεται. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι κατασκευαστές και οι 
εκπαιδευτές χρησιμοποιούν την τεχνολογία AR και MR σε περιβάλλοντα κατάρτισης και 
παραγωγής και την φέρνουν στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής για να χρησιμοποιηθούν 
για πιο εξελιγμένες και απαιτητικές εργασίες. 
 

4.3 VR και AR για την εκπαίδευση ρομποτικής και αυτοματισμών 

Στα [7], [8], η VR περιγράφεται ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κατάρτισης βιομηχανικών 
χώρων εργασίας, καθώς και ως εργαλείο για την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας. Υπό την 
έννοια αυτή, ένα εργαλείο κατάρτισης VR μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις 
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θεμελιώδεις δεξιότητες για την εκτέλεση μιας εργασίας (κατανοώντας τη βασική λειτουργία 
της εργασίας, πώς να φορούν τα μέσα ατομικής προστασίας ή πώς να εντοπίζουν και να 
χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία), καθώς και να μαθαίνουν κρίσιμα μέτρα ασφάλειας πριν 
από την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης στον χώρο εργασίας.  

Άλλες προσεγγίσεις προτείνουν ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας 
έναν προσομοιωτή VR Ρομποτικής και υλοποιώντας την επικοινωνία με ένα φυσικό 
ρομποτικό σύστημα, επιτρέποντας στον προσομοιωτή να φορτώνει προγράμματα και 
ακόμη και να συγχρονίζει την προσομοίωση με τη φυσική εκτέλεση του ρομποτικού 
συστήματος [9]. 

Οι ιδέες αυτές ταιριάζουν με την ομάδα-στόχο (άτομα που απασχολούνται σε ΜΜΕ: 
εργαζόμενοι που χειρίζονται προηγμένα μηχανήματα καθώς και τεχνικό προσωπικό 
μεσαίου επιπέδου· καθηγητές, εκπαιδευτές, σύμβουλοι στον τομέα της ρομποτικής και 
αυτοματισμού και μαθητές επαγγελματικών σχολών). Τα θετικά αποτελέσματα της 
εικονικής πραγματικότητας στον τομέα της ρομποτικής, της αυτοματοποίησης, της 
μεταποίησης και των βιομηχανικών πρακτικών ασφάλειας που επιτεύχθηκαν στα [7], [8], 
[9] καθιστούν την εικονική πραγματικότητα τη βέλτιστη τεχνολογία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για το έργο αυτό. 

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα εν κινήσει με εφαρμογές διαθέσιμες 
σε iOS και Android δίπλα σε ρομπότ και γραμμές αυτοματισμού ή να έχουν πρόσβαση στον 
εξοπλισμό εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα μπορούν επίσης να μεταφορτωθούν για προβολή 
εκτός σύνδεσης. 

 

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

5.1 Οικοδόμηση στρατηγικής με γνώμονα τον στόχο 

Το περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες επιλογές, οι οποίες υλοποιούνται στο 
Coursevo: 

• Πρόσβαση σε βαθμολογημένες αξιολογήσεις, κουίζ και έργα 

• Επαληθευμένα πιστοποιητικά μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων 

• Προτεραιότητα πρόσβασης στην τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων 

• Πρόσβαση στο πρόγραμμα μάθησης 

• Αντιστοίχιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

• Συλλογές και επιμελημένες μαθησιακές διαδρομές 

• Προηγμένα εργαλεία ανάλυσης 

• Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών, ολοκληρώσεων και ανατροφοδότησης 

• Αξία ROI της ανάπτυξης δεξιοτήτων 

• Γνώσεις και συγκριτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων της βιομηχανίας 
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• Πίνακες κατάταξης μαθητών 

• Επιτυχία Πελατών 

• Ενσωμάτωση API 

• Ενσωμάτωση LMS 

 

 

Εικόνα 7. Το μαθησιακό περιβάλλον σέβεται τους στόχους κάθε μαθητή και τις μαθησιακές 
δεξιότητες [57]. 

 

Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται το σχέδιο ενός σχεδιασμού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 
μάθησης που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες αρχές που παρουσιάστηκαν [57]. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το περιβάλλον δεν έχει αναπτυχθεί ή προγραμματιστεί. 
Έχει σχεδιαστεί μόνο γραφικά για να εξηγήσει οπτικά τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 
συμπεριληφθούν για μια αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία που διαμορφώνει συνήθειες 
σε συνδυασμό με την εικονική πραγματικότητα. 
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Εικόνα 8. Το σχέδιο ιδέας ενός σχεδιασμού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης [57]. 
 

Με αυτό το σχέδιο, οι μαθητές μπορούν να δουν με σαφήνεια την αρχή και το τέλος του 
μαθήματος. Είναι πάντα σαφές πού βρίσκονται σήμερα και πόσο μακριά βρίσκονται από 
την τελική πορεία. Αυτό επιτυγχάνεται με την εικόνα που μοιάζει με χάρτη και εμφανίζει το 
μάθημα και τις ράβδους προόδου στην επάνω δεξιά γωνία. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν 
να δουν γραφικά πόσα βήματα πρέπει να περάσουν πριν από την επίτευξη του τελικού τους 
στόχου, τόσο στην αριστερή πλευρά γενικής επισκόπησης (μπλοκ, εξετάσεις και 
πιστοποιητικό) όσο και στην κεντρική προβολή χάρτη (στοιχεία που πρέπει να 
συμπληρωθούν ανά ενότητα και μπλοκ).  

Όντας ένα online μάθημα, ο μαθητής έχει την ενθάρρυνση να ολοκληρώσει το μάθημα, να 
κάνει τις εξετάσεις και να πάρει ένα πιστοποιητικό στο τέλος (μία από τις ανταμοιβές που 
δίνονται στον χρήστη). Το πιστοποιητικό λειτουργεί σαν ανταμοιβή και ο βαθμός 
χρησιμοποιείται για να διατηρήσει το κίνητρο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. 

Το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί για να ανακουφίζει ψυχολογικά τον πόνο που προκαλείται 
από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αναγκών που 
επιλύονται στον χρήστη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ηλεκτρονικού μαθήματος, οι μαθητές θα 
παρακινούνται με ένα εξωτερικό έναυσμα (δηλ. ένα e-mail) κάθε μέρα, που θα τους 
υπενθυμίζει να ολοκληρώνουν ένα τμήμα του μαθήματος. Μετά από αρκετές επαναλήψεις, 
η συνήθεια θα αρχίσει να σχηματίζεται. Κάθε φορά που υπάρχει ψυχολογική ανακούφιση 
πόνου από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, ο χρήστης προσδένεται περισσότερο στο e-
περιβάλλον. 

Για να δράσει, ο μαθητής πρέπει να έχει αρκετό κίνητρο, την ικανότητα να ολοκληρώσει την 
επιθυμητή δράση και πρέπει να υπάρχει ένα έναυσμα για να ενεργοποιήσει τη 
συμπεριφορά. 
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Το κίνητρο ενισχύεται με τη σύνδεσή του με τα εξωτερικά εναύσματα που λαμβάνονται 
καθημερινά (υπομνήσεις για να παρακινήσει τον χρήστη να εισέλθει στο e-course). Με τη 
συνεχή γραφική απεικόνιση της επιτευχθείσας προόδου και με τις μεταβλητές ανταμοιβές 
που λαμβάνουν συστηματικά, ο μαθητής ολοκληρώνει μια ενότητα ή φτάνει σε μια διήμερη 
παύση χρήσης (αργότερα περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες). Το μέρος της 
ικανότητας αναφέρεται στην ευκολία χρήσης. Ο σχεδιασμός έχει δημιουργηθεί για να 
εξαλείψει όσο το δυνατόν περισσότερα περιττά βήματα, μειώνοντας το χρόνο για την 
ολοκλήρωση της επιθυμητής δράσης, και τη σωματική και πνευματική προσπάθεια (κύκλοι 
εγκεφάλου) της εργασίας που εμπλέκεται στην ανάληψη δράσης. Ενισχύει επίσης το 
αίσθημα της κοινωνικής έγκρισης καθώς και την κοινωνική αλληλεπίδραση (πιστοποίηση 
στο τέλος, τμήματα σχολίων και φόρουμ) [57]. 

Είναι σημαντικό οι διαλέξεις να δίνονται σε μορφή βίντεο, επιτρέποντας στους μαθητές να 
διακόψουν και να παίξουν το βίντεο όσες φορές χρειάζεται. Δίπλα στο κουμπί «Έναρξη», το 
βίντεο περιέχει επίσης μια επιλογή για τη δημιουργία σελιδοδεικτών 
(σημειώσεις/παρατηρήσεις) και την τοποθέτησή τους σε όλο το μήκος του βίντεο. Αυτοί οι 
σελιδοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον μαθητή για να σηματοδοτήσουν τις 
πιο σημαντικές στιγμές κάθε εξήγησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάτω από κάθε 
διάλεξη βίντεο, υπάρχει μια περιοχή ενότητας σχολίων, όπου οι χρήστες μπορούν να 
κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την ενότητα. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να 
αλληλεπιδρούν όπως σε μια πραγματική τάξη, αλλά αυξάνει επίσης την αλληλεπίδραση 
μαθητή με δάσκαλο καθώς και μαθητή με μαθητή. Όπως φαίνεται, οι χρήστες μπορούν να 
ψηφίσουν θετικά κάθε ερώτηση ή σχόλιο (ενισχύοντας το εσωτερικό έναυσμα που 
σχετίζεται με την ανάγκη για κοινωνική έγκριση και αποδοχή), να απαντήσουν ή να δουν 
άλλες απαντήσεις. Όλες αυτές οι επιλογές περιλαμβάνονται για να ενισχυθεί η κοινωνική 
αλληλεπίδραση και να αναπτυχθεί στο μαθητή το αίσθημα της κοινότητας και να είναι 
μέρος μιας ομάδας (αποδεδειγμένα κρίσιμη για την αύξηση των κινήτρων). 

 

5.2 Ανταμοιβές και ο ρόλος επανάληψης στο μάθημα 

Οι μαθητές νοιάζονται για το βαθμό, επειδή είναι γενικά αυτό που καθορίζει αν περνούν 
ένα μάθημα ή όχι. Είναι επίσης ένας τρόπος να δείξουμε το επίπεδο γνώσης τους στο θέμα 
αυτό, το οποίο συνδέεται στενά με την ανάγκη κάθε ανθρώπου για κοινωνική έγκριση και 
αποδοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, δίνοντας στους μαθητές τον βαθμό ως 
μεταβλητές ανταμοιβές σε μικρά τμήματα είναι ένας ισχυρός τρόπος για να τους κρατήσει 
απασχολημένους. Δείχνει επίσης στους εκπαιδευόμενους τη σημασία της συνεχούς και 
επίμονης εργασίας για την επίτευξη ενός τελικού στόχου [57]. 

Ανάλογα με τον τύπο του μαθήματος ή τα υλικά που έχουν μελετηθεί προηγουμένως, θα 
μπορούσαν να προταθούν και άλλες πρακτικές εργασίες (π.χ. ένα κουίζ). Σε αυτό, ο 
μαθητής μπορεί να δώσει την απάντηση στις διάφορες ερωτήσεις. 

Μετά από αυτό, ο μαθητής μπορεί να κάνει κλικ πάνω από το «Check Answers» (έλεγχος 
απαντήσεων). Στο ίδιο κουμπί, διευκρινίζεται ότι, αν οι απαντήσεις είναι σωστές, η ενότητα 
σημειώνεται ως ολοκληρωμένη και ο μαθητής ξεκλειδώνει μια ανταμοιβή βαθμού. Σε 
περίπτωση που ο μαθητής δεν ξέρει πώς να λύσει την άσκηση, παρέχεται στον χρήστη η 
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επιλογή να παρακολουθήσει τη λύση σε μορφή βίντεο. Κάτω από το βίντεο, θα είναι και 
πάλι διαθέσιμη μια ενότητα σχολίων για πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. Στη 
δεξιά πλευρά, μια ενότητα πόρων περιέχει τις επιλογές για τη λήψη της εκφώνησης του 
προβλήματος σε μορφή PDF και τη λύση τόσο σε μορφή PDF όσο και σε μορφή βίντεο [57]. 
 

 
 

Εικόνα 9. Σχέδιο ιδέας των ανταμοιβών και της μπάρας προόδου [57]. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς ο αριθμός των ολοκληρωμένων τμημάτων αυξάνεται και 
προστίθενται περισσότερες σημειώσεις και σελιδοδείκτες, η επένδυση που γίνεται από τον 
εκπαιδευόμενο στην πλατφόρμα αυξάνεται επίσης. Δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε ένα 
προϊόν δημιουργούν προτιμήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν λόγω της ανθρώπινης τάσης 
να υπερτιμούμε το δικό μας έργο [61], η πιθανότητα επιστροφής των μαθητών για να 
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι μεγαλύτερη. 

Όταν έχει ολοκληρωθεί μια πρακτική εργασία, το υλικό ενημερώνεται από τον χρήστη. 
Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η καμπύλη του Ebbinghaus δείχνει ότι η 
γνώση αρχίζει να λησμονείται [35]. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, η 
λύση είναι να τοποθετήσετε ορισμένες εργασίες μνήμης μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα.  
 

5.3 Εργασίες εικονικής πραγματικότητας 

Οι οδηγίες για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου έργου θα μπορούσαν να δοθούν στους 
εκπαιδευόμενους, εάν όλες οι απαραίτητες γνώσεις έχουν προηγουμένως παραδοθεί στους 
εκπαιδευόμενους. 
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Η εφαρμογή VR είναι ένα ακόμη από τα τμήματα που οι μαθητές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν γνώσεις. Στο ηλεκτρονικό μάθημα, η εικονική 
πραγματικότητα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων ενός 
μαθήματος. Πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη του περιεχομένου και στην ενίσχυση της 
μαθησιακής εμπειρίας. Εάν η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας επιτρέπει στον 
εκπαιδευτή να κάνει κάτι που δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτήν, τότε πρέπει να 
συμπεριληφθεί η ενότητα VR για την εικονική πραγματικότητα. Διαφορετικά, θα 
μελετηθούν άλλοι τρόποι που μπορεί να είναι πιο εφικτοί για την εφαρμογή τους. Οι 
εργασίες εικονικής πραγματικότητας παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μεγαλύτερη 
πρακτική για να μάθουν ορισμένα θέματα που μπορεί να χρειάζονται μια πιο εμβυθισμένη 
ή διαδραστική εμπειρία. 

Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι επίσης παρόντα σε πολλά δημοφιλή και viral παιχνίδια: η 
προβολή του χάρτη από την αρχή ως το τέλος, η στρατηγική που βασίζεται στο στόχο, η 
αξιοποίηση μεταβλητών ανταμοιβών και άλλων στοιχείων για το χειρισμό του χρήστη, η 
χρήση σχεδίων που συνδέουν τον χρήστη με την εμφάνιση όλων των επενδύσεων που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η δημιουργία συνηθειών με τη χρήση εσωτερικών και 
εξωτερικών εναυσμάτων κ.λπ. Έτσι οι χρήστες προσδένονται στα παιχνίδια. Η ιδέα πίσω 
από το σχεδιασμό αυτού του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος είναι να συνδέσει και τους 
χρήστες, αλλά στη μάθηση αντ’ αυτού. Η χρήση αυτών των στοιχείων δικαιολογείται εάν 
αυτό σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών που ασχολούνται με τη μάθηση και την 
ανάπτυξη ισχυρών συνηθειών μελέτης στις ρουτίνες τους. Προηγούμενες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η χρήση του παιχνιδιού για μαθησιακούς σκοπούς αυξάνει τη συμμετοχή των 
σπουδαστών, τους βαθμούς [82] και έχει θετικό αντίκτυπο στα μαθησιακά αποτελέσματα 
[83]. 

Η εφαρμογή της VR στην εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία δημιουργίας πολύπλοκων 
εργαστηρίων και εγκαταστάσεων χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν υψηλά χρηματικά 
ποσά ούτε να χρησιμοποιηθούν μεγάλοι χώροι. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη 
βιομηχανική και τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, δεδομένου ότι ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την αποτελεσματική μάθηση είναι σχετικά δαπανηρός. Οι μαθητές που 
χρησιμοποιούν τέτοια πλαίσια μπορούν είτε να παρατηρήσουν τρισδιάστατα τμήματα ή 
συνελεύσεις από διαφορετικές απόψεις είτε να λάβουν μέρος σε διαδραστικές ασκήσεις. 
Αυτό είναι επωφελές σε σύγκριση με την παραδοσιακή μάθηση, καθώς η εφαρμογή του VR 
συνδέει την πρακτική προσέγγιση με τη θεωρητική γνώση [84]. Επιπλέον, ένας σπουδαστής 
μπορεί να πειραματιστεί ελεύθερα μέσα σε ένα πλαίσιο χωρίς κίνδυνο βλάβης της 
εγκατάστασης, το οποίο εμπλέκει τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία του. Ως εκ 
τούτου, προωθείται το κίνητρο των μαθητών να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν δεξιότητες, 
γεγονός που καθιστά τις σπουδές πολύ πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Η VR μπορεί 
επίσης να ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν ορθές διδακτικές πρακτικές και να 
εφαρμόσουν καινοτόμα μοντέλα μάθησης στην τεχνολογία. 

Ένα σύστημα κατάρτισης με βάση την VR όσον αφορά ένα σοβαρό παιχνίδι που 
προσομοιώνει σε πραγματικό χρόνο μια συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών ρομποτικών 
χειριστών και ανθρώπων, το οποίο εκτελεί απλά κατασκευαστικά καθήκοντα παρουσιάζεται 
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στο [14]. Το σενάριο που παρουσιάζεται αφορά τον συνεργατικό χειρισμό στην τοποθέτηση 
ταινιών για την κατασκευή σύνθετων εξαρτημάτων αεροδιαστημικής. 

Σε μια εκτεταμένη μελέτη, Yilmaz (2018) εξετάζει τη βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση της 
επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 38 άρθρων 
που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2016 και 2017 [10]. Αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση των 
επιπέδων και των τομέων της εκπαίδευσης, τους τύπους του χρησιμοποιούμενου υλικού 
AR, καθώς και τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης. 

Με την ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου σε ένα πραγματικό περιβάλλον, το AR 
είναι ένα ελπιδοφόρο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας μάθησης που 
σχετίζεται με τον χώρο εργασίας [13]. Τα θετικά αποτελέσματα της AR στο πλαίσιο αυτό 
έχουν αποδειχθεί σε διάφορες πτυχές, π.χ. στην αποτελεσματικότητα των οδηγιών όσον 
αφορά την αυξημένη προσοχή, τη συμμετοχή και τα κίνητρα των χρηστών [12]. Επιπλέον, 
ένας πειραματικός και διερευνητικός χαρακτήρας των AR-δραστηριοτήτων μπορεί να 
συνδυαστεί καλά με εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης [85]. Τέλος, το σημαντικότερο 
πλεονέκτημα της AR είναι η «μοναδική ικανότητά της να δημιουργεί περιβάλλοντα 
υβριδικής μάθησης που συνδυάζουν ψηφιακά και φυσικά αντικείμενα, διευκολύνοντας 
έτσι την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων και η επικοινωνία μέσω αλληλεξαρτώμενων συνεργατικών ασκήσεων», 
σύμφωνα με τους Dunleavy, Dede και Mitchell (2009, σ. 20) [85].  

Η εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανών (από οχήματα με 
κινητήρα μέχρι ολόκληρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις) είναι συχνά υψίστης σημασίας για 
τη διαδικασία κατάρτισης της βιομηχανικής και τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης [86]. 
Αυτά τα μηχανήματα όχι μόνο γίνονται πιο πολύπλοκα, αλλά δεν είναι εγγυημένη η πλήρης 
προσβασιμότητα όλων των μερών τους (χωρικών αλλά και σχετικών με το περιεχόμενο) για 
κάθε περίπτωση λόγω της αυξανόμενης λειτουργικής συνοχής. Με την υπέρβαση του 
χάσματος των μέσων ενημέρωσης μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού περιεχομένου 
κατάρτισης, η AR όχι μόνο απεικονίζει τα στοιχεία των μηχανών που είναι πρακτικά 
κρυμμένα, αλλά μπορεί επίσης να αποδείξει τις σχετικές διαδικασίες και τις σχέσεις αιτίου-
αποτελέσματος σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο. Καθώς το AR περιλαμβάνει επίσης ένα 
πραγματικό περιβάλλον και απλά εμφανίζει επιπλέον στρώματα, χρησιμοποιείται μάλλον 
σε συνδυασμό με τις πραγματικές ρυθμίσεις. Η τυπική εφαρμογή του μπορεί να 
περιλαμβάνει την αναγνώριση συστατικών και την επισήμανση τους, έτσι ώστε ένας 
μαθητής να μπορεί να μάθει ταυτόχρονα κοιτάζοντας τις πραγματικές μηχανές. Επιπλέον, η 
AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκθέσει στοιχεία που είναι κρυμμένα από έξω ή για να 
παρουσιάσει προσομοιώσεις των πραγματικών διαδικασιών, όπως ροές ενέργειας ή 
πληροφοριών ή μεταφορές θερμότητας. 

Η AR μπορεί επίσης να υποστηρίξει τεχνικούς σε υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 
βοήθειας, ενώ δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
πολυπλοκότητας των σύγχρονων προϊόντων [40]. Οι Porcelli κ.ά. παρουσιάζουν τις 
κυριότερες τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
προκειμένου να εισαχθεί η AR και στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών συντήρησης, μέσω 
περιπτωσιολογικής μελέτης σε βιομηχανικό πλαίσιο. 
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Ένα από τα κύρια προβλήματα που ανέκυψαν στις θέσεις εργασίας χειροκίνητης 
συναρμολόγησης είναι το ανθρώπινο σφάλμα κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι Dalle 
Mura, Dini και Failli (2016) προτείνουν ένα καινοτόμο σύστημα που βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ ενός αισθητήρα δύναμης και ενός εξοπλισμού επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) που χρησιμοποιείται για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών 
σχετικά με τη σωστή ακολουθία συναρμολόγησης στον εργαζόμενο και για την ενημέρωσή 
του σε περίπτωση σφαλμάτων που συμβαίνουν [87]. 

Στο Michalos κ.ά. (2016) παρουσιάζεται ένα εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας (AR) 
για την υποστήριξη των χειριστών στους οποίους άνθρωποι και ρομπότ συνεργάζονται σε 
έναν κοινό βιομηχανικό χώρο εργασίας [88]. Το σύστημα παρέχει απεικόνιση AR μιας 
διαδικασίας συναρμολόγησης, οδηγίες βασισμένες σε βίντεο και κείμενο, καθώς και 
ενημερώσεις κατάστασης παραγωγής. Το εργαλείο ενισχύει επίσης την ασφάλεια του 
χειριστή και συμμορφώνεται με ένα υβριδικό περιβάλλον συναρμολόγησης μέσω των 
δυνατοτήτων εμβύθισης της τεχνολογίας AR. Η εγκατάσταση υλικού αποτελείται από 
εξοπλισμό και δείκτες AR, φορητές συσκευές εισόδου χρήστη και υποδομή δικτύου για τη 
διασύνδεση του ρομπότ και της βάσης δεδομένων αποθήκευσης. 

Οι εργασίες εικονικής πραγματικότητας του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος θα μπορούσαν να 
δείξουν στον χρήστη να κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο παράλληλα για 
να έχει το demo στο περιβάλλον Coursevo και να ολοκληρώσει το καθορισμένο επίπεδο ή 
εργασία προκειμένου να υποστηρίξει την υιοθέτηση υλικού. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το 
πρόγραμμα MILAN e-course είναι έτοιμο για την online παράδοση περιεχομένου. Ως εκ 
τούτου, οι μαθητές χρειάζονται τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας για να είναι 
προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε και χωρίς την ανάγκη να αγοράσουν ακριβό 
εξοπλισμό. 

Οι απαιτήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παρέχεται 
στους εκπαιδευόμενους τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας είναι η χρήση των δικών 
τους smartphones ή tablet, όπως ακριβώς υποδεικνύεται σε προηγούμενες μελέτες [2], [6]. 
Η χρήση αυτών των συσκευών επιτρέπει στους μαθητές να βυθίζονται σε εικονικούς 
κόσμους χωρίς κόστος πρακτικά. Μόνο μία συσκευή VR είναι απαραίτητη, η οποία μπορεί 
να βρεθεί στο διαδίκτυο 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν και έχει σαφή οφέλη μειώνοντας το κόστος για τον 
χρήστη στο σχεδόν μηδέν και φτάνοντας σε κάθε μαθητή με αυτή την προσέγγιση, η 
διαδραστική εμπειρία με κάποιο τρόπο μειώνεται. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στις εργασίες VR του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 
μάθησης, ο μαθητής θα μπορούσε να ενημερωθεί ότι η εφαρμογή εικονικής 
πραγματικότητας είναι επίσης διαθέσιμη για επαγγελματικές συσκευές VR, όπως το Oculus 
Rift ή το HTC Vive. Με μερικές τροποποιήσεις, η εφαρμογή θα μπορούσε να εξαχθεί για να 
λειτουργήσει με αυτές τις συσκευές. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών VR είναι κατάλληλος για τη μηχανή 
παιχνιδιών Unity (έκδοση 2019 ή 2020). Το Unity είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης που 
επιτρέπει τη δημιουργία 2D, 3D, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και στη συνέχεια 
να τα εξάγει για διαφορετικές πλατφόρμες (Android, iOS, Oculus Rift, HTC Vive, κλπ). 
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Επιπλέον, το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Microsoft Visual Studio 2017 ή νεότερο 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της σωστής λειτουργικότητας των 
εφαρμογών σε συνδυασμό με τη γλώσσα προγραμματισμού C#. 

Ένα παράδειγμα άποψης 360 μοιρών και εξήγησης του βιομηχανικού ρομπότ, της 
περιστροφής ρομπότ στον άξονα δύο και της περιστροφής ρομπότ στον άξονα πέντε που 
πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Unity. 

Για την παραγωγή των ηχητικών στοιχείων με τις απαραίτητες εξηγήσεις, χρησιμοποιήθηκε 
το εργαλείο επίδειξης κειμένου σε ομιλία από την IBM [89]. Το μοντέλο ρομπότ προήλθε 
από το Unity Asset Store [91]. 

Η τεχνική επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου καθώς και φωνητικές οδηγίες που εμφανίζονται 
συνεχώς στο χρήστη, οι οποίες επίσης παίζονται ως ήχος στην αρχή της εργασίας. 

 

 

 
 

Εικόνα 10. Επιλογές παρουσίασης οδηγιών σε εφαρμογές VR. 
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Εικόνα 11. Η βασική αρχή της ενσωμάτωσης των εφαρμογών VR σε ένα μάθημα 

 

6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τεχνικής διευκόλυνσης 
και εξοικονόμησης χρόνου και πόρων για τη μάθηση, ιδίως για την κατάρτιση σπουδαστών 
και εργαζομένων σε νέες και ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως η 
αυτοματοποίηση και η ρομποτική, όπου το εξ αποστάσεως υλικό και οι διδακτικοί πόροι 
επιτρέπουν την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής 
διαδικασίας. Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των αρχών μεικτής μάθησης 
είναι ουσιαστικής σημασίας. Ο καθορισμός σαφών μαθησιακών διαδρομών και η 
δυνατότητα επανάληψης ορισμένων μαθημάτων βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν τη 
γνώση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Οι εφαρμογές VR και AR παρέχουν ουσιαστική 
υποστήριξη για πρακτική κατάρτιση η οποία είναι απρόσιτη σε πολλά offline ή online 
μαθήματα. 
 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  
[1] D. Al-Fraihat, M. Joy, R. Masa’deh, and J. Sinclair, “Evaluating E-learning systems success: An empirical 
study,” Comput. Human Behav., vol. 102, pp. 67–86, 2020, doi: 10.1016/j.chb.2019.08.004.  
[2] J. Häkkilä, A. Colley, J. Väyrynen, and A.-J. Yliharju, “Introducing Virtual Reality Technologies to Design 
Education,” Int. J. media, Technol. lifelong Learn. Semin., vol. 14, no. 1, pp. 1–12, 2018, Accessed: Oct. 17, 2019. 
[Online]. Available: https://journals.hioa.no/index.php/seminar/article/view/2584/2816.  
[3] R. R. Calderón and R. S. Arbesú, “Augmented Reality in Automation,” in Procedia Computer Science, 2015, 
vol. 75, pp. 123–128, doi: 10.1016/j.procs.2015.12.228.  
[4] F. Arici, P. Yildirim, Ş. Caliklar, and R. M. Yilmaz, “Research trends in the use of augmented reality in science 
education: Content and bibliometric mapping analysis,” Comput. Educ., vol. 142, 2019, doi: 
10.1016/j.compedu.2019.103647.  



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

40 

[5] H.-H. Liou, S. J. H. Yang, S. Y. Chen, and W. Tarng, “The Influences of the 2D Image-Based Augmented Reality 
and Virtual Reality on Student Learning,” J. Educ. Technol. Soc., vol. 20, no. 3, pp. 110–121, 2017, Accessed: 
Oct. 19, 2019. [Online]. Available: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a9dd25f9-f0db-
43db-8204-c259527ea92e%40sdc-v-
sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=123966660&db=a9h.  
[6] K. T. Huang, C. Ball, J. Francis, R. Ratan, J. Boumis, and J. Fordham, “Augmented versus virtual reality in 
education: An exploratory study examining science knowledge retention when using augmented reality/virtual 
reality mobile applications,” Cyberpsychology, Behav. Soc. Netw., vol. 22, no. 2, pp. 105–110, 2019, doi: 
10.1089/cyber.2018.0150. 
[7] D. W. Carruth, “Virtual reality for education and workforce training,” in ICETA 2017 - 15th IEEE International 
Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, Nov. 2017, pp. 1–6, doi: 
10.1109/ICETA.2017.8102472.  
[8] D. Manca, R. Totaro, S. Nazir, S. Brambilla, and S. Colombo, “Virtual and Augmented Reality as Viable Tools 
to Train Industrial Operators,” in Computer Aided Chemical Engineering, 2012, vol. 31, pp. 825–829, doi: 
10.1016/B978-0-444-59507-2.50157-8.  
[9] M. C. C. Dos Santos, V. A. Sangalli, and M. S. Pinho, “Evaluating the Use of Virtual Reality on Professional 
Robotics Education,” in 2017 IEEE 41st Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 
Sep. 2017, vol. 1, pp. 448–455, doi: 10.1109/COMPSAC.2017.121. 
[10] D. Beck, “Special Issue: Augmented and Virtual Reality in Education: Immersive Learning Research,” J. 
Educ. Comput. Res., vol. 57, no. 7, pp. 1619–1625, 2019, doi: 10.1177/0735633119854035. 
[11] R. C. Clark and R. E. Mayer, E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and 
designers of multimedia learning. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. 
 [12] Future of Education : Four OECD Scenarios for Schooling, OECD Report, 2020 https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/178ef527-en/index.html?itemId=/content/publication/178ef527-en 
[12] C. Steele, “Developing engineering design expertise – Part 1: Framing,” Australas. J. Eng. Educ., vol. 20, no. 
2, pp. 113–122, 2015, doi: 10.1080/22054952.2015.1092649. 
[13] “Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing Programme 
Erasmus+.” http://milan-project.eu/ (accessed Jan. 04, 2020). 
[14] E. Payne and L. Whittaker, Developing Essential Study Skills, 2nd ed. Harlow, England: Financial Times/ 
Prentice Hall, 2006.  
[15] S. A. Ambrose, M. W. Bridges, M. DiPietro, M. C. Lovett, and M. K. Norman, How Learning Works: Seven 
Research-Based Principles for Smart Teaching, 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. 
[16] C. Cefai and P. Cooper, “Students without voices: The unheard accounts of secondary school students with 
social, emotional and behaviour difficulties,” Eur. J. Spec. Needs Educ., vol. 25, no. 2, pp. 183–198, May 2010, 
doi: 10.1080/08856251003658702. 
[17] R. Noesgaard, Signe Schack Ørngreen, “The Effectiveness of E-Learning: An Explorative and Integrative 
Review of the Definitions, Methodologies and Factors that Promote e-Learning Effectiveness,” Electron. J. e-
Learning, vol. 13, no. 4, pp. 278–290, 2015.  
[18] H. Pashler, M. McDaniel, D. Rohrer, and R. Bjork, “Learning styles: Concepts and Evidence,” Psychol. Sci. 
Public Interes., vol. 9, no. 3, pp. 105–119, 2009, doi: 10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x.  
[19] S. Hatami, “Learning styles,” ELT Journal, vol. 67, no. 4. Oxford University Press, pp. 488–490, 2013, doi: 
10.1093/elt/ccs083. 
[20] R. J. Sternberg, E. L. Grigorenko, and L. Zhang, “Styles of Learning and Thinking Matter in Instruction and 
Assessment,” Perspect. Psychol. Sci., vol. 3, no. 6, pp. 486–506, Nov. 2008, doi: 10.1111/j.1745-
6924.2008.00095.x.  
[21] D. A. Kolb, Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.  
[22] D. A. Kolb, Learning Style Inventory, Revised Edition. Boston, MA: Hay Group, Hay Resources Direct, 1985.  
[23] J. Cuevas, “Is learning styles-based instruction effective? A comprehensive analysis of recent research on 
learning styles,” Theory Res. Educ., vol. 13, no. 3, pp. 308–333, 2015, doi: 10.1177/1477878515606621.  
[24] N. D. Fleming, Teaching and Learning Styles: Vark Strategies. Christchurch, New Zealand: Neil D. Fleming, 
2001.  
[25] N. Othman and M. H. Amiruddin, “Different perspectives of learning styles from VARK model,” in Procedia 
- Social and Behavioral Sciences, 2010, vol. 7, pp. 652–660, doi: 10.1016/j.sbspro.2010.10.088.  



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

41 

[26] T. Inott and B. B. Kennedy, “Assessing Learning Styles: Practical Tips for Patient Education,” Nursing Clinics 
of North America, vol. 46, no. 3. pp. 313–320, Sep. 2011, doi: 10.1016/j.cnur.2011.05.006.  
[27] P. Kharb, P. P. Samanta, M. Jindal, and V. Singh, “The learning styles and the preferred teaching-learning 
strategies of first year medical students,” J. Clin. Diagnostic Res., vol. 7, no. 6, pp. 1089–1092, 2013, doi: 
10.7860/JCDR/2013/5809.3090.  
[28] A. J. Meyer, N. J. Stomski, S. I. Innes, and A. J. Armson, “VARK learning preferences and mobile anatomy 
software application use in pre-clinical chiropractic students,” Anat. Sci. Educ., vol. 9, no. 3, pp. 247–254, 2015, 
doi: 10.1002/ase.1555.  
[29] W. L. Leite, M. Svinicki, and Y. Shi, “Attempted Validation of the Scores of the VARK: Learning Styles 
Inventory With Multitrait–Multimethod Confirmatory Factor Analysis Models,” Educ. Psychol. Meas., vol. 70, 
no. 2, pp. 323–339, 2010, doi: 10.1177/0013164409344507.  
[30] “Statistics | VARK.” http://vark-learn.com/introduction-to-vark/research-statistics/ (accessed Dec. 01, 
2019).  
[31] B. D. Ictenbas and H. Eryilmaz, “Determining learning styles of engineering students to improve the design 
of a service course,” in Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, vol. 28, pp. 342–346, doi: 
10.1016/j.sbspro.2011.11.065.  
[32] D. Laux, A. Luse, and B. E. Mennecke, “Collaboration, connectedness, and community: An examination of 
the factors influencing student persistence invirtual communities,” Comput. Human Behav., vol. 57, pp. 452–
464, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.chb.2015.12.046.  
[33] B. Tabibian, U. Upadhyay, A. De, A. Zarezade, B. Schölkopf, and M. Gomez-Rodriguez, “Enhancing human 
learning via spaced repetition optimization,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 116, no. 10, pp. 3988–3993, 
2019, doi: 10.1073/pnas.1815156116.  
[34] B. A. Chun and H. J. Heo, “The Effect of Flipped Learning on Academic Performance as an Innovative 
Method for Overcoming Ebbinghaus’ Forgetting Curve,” in Proceedings of the 6th International Conference on 
Information and Education Technology, 2018, pp. 56–60, doi: 10.1145/3178158.3178206.  
[35] H. Ebbinghaus, Memory: A contribution to experimental psychology. New York: Columbia University 
Teachers College, 1913.  
[36] B. Carey, How We Learn. New York: Random House, 2015.  
[37] C. Bonk, “Keynote: What is the State of E-Learning? Reflections on 30 Ways Learning is Changing,” J. Open, 
Flexible, Distance Learn., vol. 20, no. 2, pp. 6–20, 2016.  
[38] I. Rodríguez-Ardura and A. Meseguer-Artola, “What leads people to keep on e-learning? An empirical 
analysis of users’ experiences and their effects on continuance intention,” Interact. Learn. Environ., vol. 24, no. 
6, pp. 1030–1053, Aug. 2016, doi: 10.1080/10494820.2014.926275.  
[39] X. Gu, B. Wu, and X. Xu, “Design, development, and learning in e-Textbooks: what we learned and where 
we are going,” J. Comput. Educ., vol. 2, no. 1, pp. 25–41, Mar. 2015, doi: 10.1007/s40692-014-0023-9. 
[40] S. J. Lachman, “Learning is a process: Toward an improved definition of learning,” J. Psychol. Interdiscip. 
Appl., vol. 131, no. 5, pp. 477–480, Sep. 1997, doi: 10.1080/00223989709603535.  
[41] M. L. Cheok and S. L. Wong, “Predictors of E-Learning Satisfaction in Teaching and Learning for School 
Teachers: A Literature Review,” Int. J. Instr., vol. 8, no. 1, pp. 75–90, 2015, Accessed: Dec. 27, 2019. [Online]. 
Available: https://eric.ed.gov/?id=EJ1085289.  
[42] I. Rodríguez-Ardura and A. Meseguer-Artola, “Flow in e-learning: What drives it and why it matters,” Br. J. 
Educ. Technol., vol. 48, no. 4, pp. 899–915, Jun. 2017, doi: 10.1111/bjet.12480.  
[43] D. Furió, M.-C. Juan, I. Seguí, and R. Vivó, “Mobile learning vs. traditional classroom lessons: a comparative 
study,” J. Comput. Assist. Learn., vol. 31, no. 3, pp. 189–201, Jun. 2015, doi: 10.1111/jcal.12071.  
[44] S. R. Harandi, “Effects of e-learning on Students’ Motivation,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 181, pp. 423–
430, May 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.905.  
[45] W. K. Wong and P. K. Ng, “An Empirical Study on E-Learning versus Traditional Learning among Electronics 
Engineering Students,” Am. J. Appl. Sci., vol. 13, no. 6, pp. 836–844, 2016, doi: 10.3844/ajassp.2016.836.844.  
[46] S. Stack, “Learning Outcomes in an Online vs Traditional Course,” Int. J. Scholarsh. Teach. Learn., vol. 9, no. 
1, pp. 1–20, Jan. 2015, doi: https://doi.org/10.20429/ijsotl.2015.090105.  
[47] A. L. Nazarenko, “Blended Learning vs Traditional Learning: What Works? (A Case Study Research),” 
Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 200, pp. 77–82, Aug. 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.08.018.  



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

42 

[48] A. Al-Qahtani and S. Higgins, “Effects of traditional, blended and e-learning on students’ achievement in 
higher education,” J. Comput. Assist. Learn., vol. 29, no. 3, pp. 220–234, 2013, doi: 10.1111/j.1365-
2729.2012.00490.x.  
[49] R. Boelens, B. De Wever, and M. Voet, “Four key challenges to the design of blended learning: A systematic 
literature review,” Educational Research Review, vol. 22. Elsevier Ltd, pp. 1–18, Nov. 01, 2017, doi: 
10.1016/j.edurev.2017.06.001.  
[50] A. Kristanto, Mustaji, and A. Mariono, “The Development of Instructional Materials E-Learning Based On 
Blended Learning,” Int. Educ. Stud., vol. 10, no. 7, pp. 10–17, 2017, doi: 10.5539/ies.v10n7p10.  
[51] B. R. Stockwell, M. S. Stockwell, M. Cennamo, and E. Jiang, “Blended Learning Improves Science 
Education,” Cell, vol. 162, no. 5. Cell Press, pp. 933–936, 2015, doi: 10.1016/j.cell.2015.08.009.  
[52] “Online Courses - Learn Anything, On Your Schedule | Udemy.” 
https://www.udemy.com/?persist_locale=&locale=en_US (accessed Dec. 31, 2019).  
[53] “Unlimited Online Developer, IT and Cyber Security Training | Pluralsight.” https://www.pluralsight.com/ 
(accessed Oct. 27, 2019).  
[54] “Learn the Latest Tech Skills; Advance Your Career | Udacity.” https://www.udacity.com/ (accessed Dec. 
31, 2019).  
[55] “edX | Free Online Courses by Harvard, MIT, & more.” https://www.edx.org/ (accessed Dec. 31, 2019). 
[56] Carlos Marcuello López, ROBOTICS AND AUTOMATION E-COURSE DESIGN AND VIRTUAL REALITY 
LEARNING SUPPORT APPLICATION DEVELOPMENT, MSc Thesis, Tallinn 2020. 136 p. 
[57] MechMate Methodology, ERASMUS+ MechMate project report. 2018, E.Pettai, P.Arapi, N.Pappas. 25p.  
[58] D. Yang, S. Baldwin, and C. Snelson, “Persistence factors revealed: students’ reflections on completing a 
fully online program,” Distance Educ., vol. 38, no. 1, pp. 23–36, Jan. 2017, doi: 
10.1080/01587919.2017.1299561.  
[59] J. W. You, “Identifying significant indicators using LMS data to predict course achievement in online 
learning,” Internet High. Educ., vol. 29, pp. 23–30, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.iheduc.2015.11.003.  
[60] K. Kimbark, M. L. Peters, and T. Richardson, “Effectiveness of the Student Success Course on Persistence, 
Retention, Academic Achievement, and Student Engagement,” Community Coll. J. Res. Pract., vol. 41, no. 2, pp. 
124–138, Feb. 2017, doi: 10.1080/10668926.2016.1166352.  
[61] N. Eyal and R. Hoover, Hooked: How to Build Habit-Forming Products. New York, New York: 
Portfolio/Penguin, 2014.  
[62] A. Dickinson and B. Balleine, “The Role of Learning in the Operation of Motivational Systems,” in Stevens’ 
Handbook of Experimental Psychology: Learning, Motivation and Emotion, New York: Wiley and Sons, 2002, pp. 
497–534.  
[63] B. J. Fogg, “Behavior Model.” https://www.behaviormodel.org/ (accessed Jan. 04, 2020).  
[64] E. L. Deci and R. M. Ryan, “Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, 
and Health,” Can. Psychol., vol. 49, no. 3, pp. 182–185, 2008, doi: 10.1037/a0012801.  
[65] C. Ferster and B. F. Skinner, Schedules of Reinforcement. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.  
[66] N. Muhammad Nur Affendy and I. Ajune Wanis, “A Review on Collaborative Learning Environment across 
Virtual and Augmented Reality Technology,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 551, pp. 1–4, Aug. 2019, doi: 
10.1088/1757-899x/551/1/012050.  
[67] S. Creane, Y. Crotty, and M. Farren, “A proposed use of virtual and augmented reality for supporting 
inquiry based learning,” in Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication 
Technologies and Learning, IMCL 2015, Dec. 2015, pp. 393–395, doi: 10.1109/IMCTL.2015.7359628. 
[68] C. Flavián, S. Ibáñez-Sánchez, and C. Orús, “The impact of virtual, augmented and mixed reality 
technologies on the customer experience,” J. Bus. Res., vol. 100, pp. 547–560, Jul. 2019, doi: 
10.1016/j.jbusres.2018.10.050.  
[69] J. M. Harley, E. G. Poitras, A. Jarrell, M. C. Duffy, and S. P. Lajoie, “Comparing virtual and location-based 
augmented reality mobile learning: emotions and learning outcomes,” Educ. Technol. Res. Dev., vol. 64, no. 3, 
pp. 359–388, Jun. 2016, doi: 10.1007/s11423-015-9420-7. 
[70] A. Abdoli Sejzi, “Augmented Reality and Virtual Learning Environment,” J. Appl. Sci. Res., vol. 11, no. 8, pp. 
1–5, 2015, Accessed: Oct. 19, 2019. [Online]. Available: 
https://www.researchgate.net/publication/277137476_Augmented_Reality_and_Virtual_Learning_Environme
nt.  



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ  
στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Αριθμός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 

 
 

 

43 

[71] S. Tsuchida and S. Matsuura, “A role of augmented reality in educational contents: Intermediating 
between reality and virtual reality,” in International Conference on Virtual, Augmented and Mixed Reality, 
2016, vol. LNCS 9740, pp. 736–745, doi: 10.1007/978-3-319-39907-2_70.  
[72] X. Xu and F. Ke, “Designing a Virtual-Reality-Based, Gamelike Math Learning Environment,” Am. J. Distance 
Educ., vol. 30, no. 1, pp. 27–38, Jan. 2016, doi: 10.1080/08923647.2016.1119621.  
[73] D. McGrath, M. Wegener, T. J. McIntyre, C. Savage, and M. Williamson, “Student experiences of virtual 
reality: A case study in learning special relativity,” Am. J. Phys., vol. 78, no. 8, pp. 862–868, Aug. 2010, doi: 
10.1119/1.3431565.  
[74] J. R. Domingo and E. G. Bradley, “Education Student Perceptions of Virtual Reality as a Learning Tool,” J. 
Educ. Technol. Syst., vol. 46, no. 3, pp. 329–342, Mar. 2018, doi: 10.1177/0047239517736873.  
[75] M. Bower, M. J. W. Lee, and B. Dalgarno, “Collaborative learning across physical and virtual worlds: Factors 
supporting and constraining learners in a blended reality environment,” Br. J. Educ. Technol., vol. 48, no. 2, pp. 
407–430, Mar. 2017, doi: 10.1111/bjet.12435.  
[76] J. L. Chiu, C. J. Dejaegher, and J. Chao, “The effects of augmented virtual science laboratories on middle 
school students’ understanding of gas properties,” Comput. Educ., vol. 85, pp. 59–73, 2015, doi: 
10.1016/j.compedu.2015.02.007.  
[77] C. J. McCarthy and R. N. Uppot, “Advances in Virtual and Augmented Reality—Exploring the Role in Health-
care Education,” J. Radiol. Nurs., vol. 38, no. 2, pp. 104–105, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.jradnu.2019.01.008.  
[78] C. Fowler, “Virtual reality and learning: Where is the pedagogy?,” Br. J. Educ. Technol., vol. 46, no. 2, pp. 
412–422, Mar. 2015, doi: 10.1111/bjet.12135.  
[79] X. Yang, L. Lin, P. Y. Cheng, X. Yang, Y. Ren, and Y. M. Huang, “Examining creativity through a virtual reality 
support system,” Educ. Technol. Res. Dev., vol. 66, no. 5, pp. 1231–1254, Oct. 2018, doi: 10.1007/s11423-018-
9604-z.  
[80] B. Sousa Santos and P. Dias, “What Should a Virtual/Augmented Reality Course be?,” in EuroGraphics 2017 
- Education Papers, 2017, pp. 59–62, doi: 10.2312/eged.20171027.  
[81] S. Sotiriou and F. X. Bogner, “Inspiring science learning: Designing the science classroom of the future,” 
Adv. Sci. Lett., vol. 4, no. 11–12, pp. 3304–3309, Nov. 2011, doi: 10.1166/asl.2011.2039.  
[82] Kaplan University, “Groundbreaking Gamification Pilot Project Yields Dramatic Increases In Student 
Engagement and Grades at Kaplan University College of Business and Technology.” 
https://kaplan.com/release/groundbreaking-gamification-pilot-project-yields-dramatic-increases-in-student-
engagement-and-grades-at-kaplan-university-college-of-business-and-technology/ (accessed May 22, 2020).  
[83] P. Buckley and E. Doyle, “Gamification and student motivation,” Interact. Learn. Environ., vol. 24, no. 6, pp. 
1162–1175, Aug. 2016, doi: 10.1080/10494820.2014.964263. 
[84] A. Rogers and N. Horrocks, Teaching Adults, 4th ed. Maidenhead. Philadelphia: Open University Press, 
2010. 
[85] The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Methodic doubt,” Encyclopædia Britannica, 2013. 
https://www.britannica.com/topic/methodic-doubt (accessed Oct. 24, 2019).  
[86] J. de Houwer, D. Barnes-Holmes, and A. Moors, “What is learning? On the nature and merits of a 
functional definition of learning,” Psychon. Bull. Rev., vol. 20, no. 4, pp. 631–642, 2013, doi: 10.3758/s13423-
013-0386-3. 
[87] M. P. Domjan, The Principles of Learning and Behavior, 7th ed. Beltmont, CA: Cengage Learning, 2014.  
[88] J. E. Ormrod, Human learning, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2008.   
[89] IBM, “Text to Speech Demo.” https://text-to-speech-
demo.ng.bluemix.net/?cm_mc_uid=15278110739115689857415&cm_mc_sid_50200000=2095073157797329
7095&cm_mc_sid_52640000=33641591577973297117&_ga=2.260789262.2073864070.1586718940-
978540813.1586718940 (accessed May 17, 2020).  
[90] “Industrial Robotic Manipulators Bundle | 3D Industrial | Unity Asset Store.” 
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/industrial-robotic-manipulators-bundle-140368 
(accessed May 17, 2020).  

 

 


