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Περίληψη
Ερευνα βασισμένη στη σχεδίαση (ΕΒΣ)

1. Tί είναι; 
2. Γιατί να την ακολουθήσω; Ποιός είναι ο σκοπός;
3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
4. Πώς διεξάγεται; Παραδείγματα
5. Πώς ευθυγραμμίζεται με τα στάδια συγγραφής 

μιας ερευνητικής πρότασης; Παράδειγμα

Συζήτηση



Τί πιστεύετε;;

• Σε τί βαθμό η εκπαιδευτική έρευνα σχετίζεται με τα 
πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης;

• Τί σημαίνει ότι μια εκπαιδευτική παρέμβαση είναι 
επιτυχής;



Το πρόβλημα: έλλειψη αξιοπιστίας

«Είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι μια 
εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν επιτυχής.
 Αν επιτυχία σημαίνει ότι είμαστε σίγουρoi ότι η 
παρέμβαση προκάλεσε μάθηση, τότε θα πρέπει 
να εξετάσουμε προσεκτικά  την παρέμβαση στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο έλαβε 
χώρα. Ωστόσο,τα αποτελέσματα της έρευνας 
θα είναι δύσκολο να γενικευτούν. 
Aν επιτυχία σημαίνει το να είναι σε θέση να 
ισχυριστεί κανείς ότι η παρέμβαση είναι 
αποτελεσματικη σε κάθε περιβάλλον, τότε θα 
πρέπει να μελετήσουμε τις επιπτώσεις που έχει 
σε μια ποικιλία περιβάλλοντων ώστε να είμαστε 
σε θέση να γενικέυσουμε. Ωστόσο, αυτό το 
είδος έρευνας αφήνει πολλες ερωτήσεις 
αναπάντητες ως προς το πως η παρατηρούμενη 
μάθηση προκλήθηκε από την αλληλεπίδραση 
μεταξύ της παρέμβασης και του 
περιβάλλοντος». 

(Design-Based Research Collective, 2003, p. 5).
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://meta.wikimedia.org/wiki/Address_the_gender_gap
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Το πρόβλημα:έρευνα 
αποκομμένη από την πρακτική

Εκπαιδευτική 
πρακτική

Εκπαιδευτική 
ερευνα

Εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός
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• Η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα  ΠΟΛΥ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ πεδίο  & η μάθηση είναι ένα 
ΣΥΝΘΕΤΟ φαινόμενο

2 Ιουνίου 2021 6

Μη αξιόπιστα
αποτελέσµατα

Το πρόβλημα: έλλειψη αξιοπιστίας



Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravian_Church_Door_Knob_Hand_2000px.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 Ομοιότητες και διαφορές

• Φυσικές επιστήμες (πχ βιολογία, χημεία, 
φυσική)

                                     με τις 

• Επιστήμες σχεδιασμού (πχ αρχιτεκτονική, 
σχεδιασμός διεπαφής, σχεδιασμός 
λογισμικού, εκπαιδευτικός σχεδιασμός) 



Οι επιστήμες σχεδιασμού 
“ασχολούνται με αυτό που θα 
έπρεπε να είναι” (Simon, 1996, p. 
114) 

Τα πειράματα σχεδιασμού δεν 
λαμβάνουν χώρα σε 
εργαστήρια αλλά σε 
αυθεντικές συνθήκες του 
πραγματικου κόσμου […] 
όπου είναι δύσκολο να ελέγξεις 
τις μεταβλητές του περιάματος. 
Γι αυτό και οι ερευνητές 
καλούνται να πάρουν  
αποφάσεις κατά τη 
διαδικασία σχεδιασμού 
(Edelson, 2002).

Οι φυσικές  επιστήμες 
“ασχολούνται με αυτό που 
είναι”(Mor & Winters, 2007, p. 62) 

                       ενώ…

Η έρευνα σε όλες τις επιστήμες εμπεριέχει 
επίλυση προβλήματος
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Τί είναι τελικά;

Μια συστηματική αλλά ταυτόχρονα ευέλικτη 
ερευνητική  μεθοδολογία που έχει σκοπό να 
βελτιώσει εκπαιδευτικές πρακτικές διαμέσου 
• διαδικασιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης 

και εφαρμογής, 
• συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές και τους 

υπόλοιπους εμπλεκόμενους σε πραγματικές 
συνθήκες

Οδηγεί σε ευρήματα (πχ σχεδιαστικές αρχές) που 
σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 
διεξάγεται η έρευνα.
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ΕΒΣ: έρευνα προσκολλήμένη 
στην πρακτική

Τεχνουργήματα

Πρακτική

Θεωρία
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Βασικά χαρακτηριστικά

• Γεφυρώνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις με την 
εκπαιδευτική πρακτική (Design-based Research Collective, 2003)

• Εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στη θεωρία, στα 
τεχνουργήματα που έχουμε σχεδιάσει/αναπτύξει και 
στην πρακτική (Design-based Research Collective, 2003)

• Αναγνωρίζει την ανάγκη να πάμε ένα βήμα πιο πέρα 
από την στενή/περιορισμένη μέτρηση της μάθησης (Collins 
et al, 2004)  

• Οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν είναι γενικευμένα, 
αλλά σχετίζονται με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και 
τα χαρακτηριστικά του πλαισίου πάνω στο οποίο 
εφαρμόστηκε (Wang & Hannafin, 2005)

2 Ιουνίου 2021 12



Σκοπός της ΕΒΣ 

Να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια 
παρέμβαση με σκόπό να λύσει ένα 
πολύπλοκο εκπαιδευτικό 
πρόβλημα και να προωθήσει τη 
γνώση μας σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά αυτής της 
παρεμβάσης και των διαδικασιών 
που σχετίζονται με αυτήν.  

(Plomp, 2013)
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Ποιός είναι ο σκοπός της 
έρευνας; Παραδείγματα
• Να περιγράψει (πχ Τί παρανοήσεις έχουν οι μαθητές 

της Γ’ δημοτικού σχετικά με τον κύκλο του νερού;)
• Να συγκρίνει (πχ. Η εκπ. στρατηγική Α οδηγεί σε 

καλύτερες σχολικές επιδόσεις σε σχέση με την εκπ. 
στρατηγική Β;)

• Να αξιολογήσει (πχ. Πόσο αποτελεσματική είναι η 
αλληλουχία μαθησιακών δραστηριοτήτων ΧΥΖ για την 
κατανόησης της έννοιας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
από τους φοιτητές;)

• Να εξηγήσει (πχ. Γιατί οι μαθητές δεν επιλέγουν να 
σπουδάσουν μαθηματικά; ;)

• Να προβλέψει  (πχ Πώς θα αλληλεπιδράσουν οι 
μαθητές με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού;)

• Να συμβουλέψει (πχ πώς μπορούν οι μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποστηριχτούν στην 
εκμάθησης της συσχέτισης και της παλινδρόμησης;)
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Ποιός είναι ο σκοπός της ΕΒΣ; 
Παραδείγματα
• Να περιγράψει (πχ Τί παρανοήσεις έχουν οι μαθητές 

της Γ’ δημοτικού σχετικά με τον κύκλο του νερού;)
• Να συγκρίνει (πχ. Η εκπ. στρατηγική Α οδηγεί σε 

καλύτερες σχολικές επιδόσεις σε σχέση με την εκπ. 
στρατηγική Β;)

• Να αξιολογήσει (πχ. Πόσο αποτελεσματική είναι η 
αλληλουχία μαθησιακών δραστηριοτήτων ΧΥΖ για την 
κατανόησης της έννοιας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
από τους φοιτητές;)

• Να εξηγήσει (πχ. Γιατί οι μαθητές δεν επιλέγουν να 
σπουδάσουν μαθηματικά; ;)

• Να προβλέψει  (πχ Πώς θα αλληλεπιδράσουν οι 
μαθητές με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού;)

• Να συμβουλέψει (πχ πώς μπορούν οι μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποστηριχτούν στην 
εκμάθησης της συσχέτισης και της παλινδρόμησης;)
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Τί προβλήματα μελετάει; 
Παραδείγματα απο τη βιβλιογραφία
• Βελτίωση ενός μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

εικονικής πραγματικότητας 
• Εκμάθηση διαμέσου μουσειακών αντικειμένων: 

σχεδιατικές προοπτικές, περιβάλλοντα και αναδυόμενα 
συστήματα μάθησης 

• Μάθηση παιδιών 5ης δημοτικού σχετικά με απλές μηχανές 
διαμέσου διδασκαλίας βασισμένης στην μηχανική σχεδίαση 
χρησιμοποιώντας LEGO

• Σχεδιασμός τεχνολογίας για εκμάθηση ανεξάρτητης 
περιεχομένου με τη βοήθεια κινητών συσκευών 

• Βελτίωση της κατανόησης του μοντέλου Nonaka 
κατασκευής γνώσης και εκμάθησης διαμέσω επίλυσης 
προβλήματος 

• Χρησιμοποιώντας ΕΒΣ για τον προσδιορισμό αρχών 
κατάρτισης εκπαιδευτικών στο να διδάσκουν μέσω 
διαδικτύου 

Παραδείγματα από Zheng (2015)
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Τί μορφή έχουν τα 
αποτελέσματα/τελικά προϊόντα;
- Σχεδιαστικές αρχές 
- Μεθοδολογίες  εκπ. Σχεδιασμού
- Σχεδιαστικά πλαίσια
- Μαθησιακά περιβάλλοντα
- Εκπαιδευτικά σενάρια 
- Μαθησιακές δραστηριότητες
-  Μαθησιακές διαδικασίες
- Προγράμματα σπουδών/εκπ. προγράμματα
- «Τοπικές» θεωρίες

https://youtu.be/QoID5_JZHFk 

https://youtu.be/QoID5_JZHFk
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Αποτελέσματα που σχετίζονται 
με το σχεδιασμό και τη θεωρία

Συγγρα
φέας 
(έτος)

Αποτελέσματα σχετικά 
με το σχεδιασμό

Αποτελέσματα σχετικά με τη θεωρία

Fan et al. 
(2018)

Σχεδιασμός μαθήματος 
δημιουργίας μηχανικών 
παιχνιδιών 

Το ενδιαφέρον και οι μεταγνωστικές 
δεξιότητες των φοιτητών είναι καταλυτικοί 
παράγοντες για την εμπλοκή τους στον 
μηχανολογικό σχεδιασμό

Hardré et 
al. 
(2010)

Οδηγίες σχεδιασμού 
αποτελεσματικών 
προγραμμάτων  
επαγγελματικής 
ανάπτυξης

Η μεταφορά γνώσης σε αυθεντικά 
προβλήματα ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς είναι καταλυτική για τη 
γεφύρωση της επαγγελματικής ανάπτυξης 
με τη διδακτική πρακτική

Bower 
(2011)

Αρχές υποστήριξης 
δημιουργικού σχεδιαμού 
σε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα

Αρχές σχεδιασμού πολυμέσων και 
κοινωνικού εποικοδομητισμού μπορούν 
να  υποστηρίξουν τον μαθησιακό 
σχεδιασμό σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

(Πίνακας από Minichiello & Caldwell, 2021) 
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Πλεονεκτήματα μεθόδου
✔ Πρακτική εφαρμογή και συμβολή στο ερευνητικό πεδίο
✔ Συμβολή στην ανάπτυξη θεωριών μέσα σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα/πλαίσια
✔ Καλύτερη συσχέτιση ανάμεσα σε θεωρία & στις 

πρακτικές εφαρμογές καθώς και στη συνεργασία 
ανάμεσα σε ερευνητές & ειδικούς (πχ εκπαιδευτικούς)

✔ Βελτίωση και ενίσχυση ισχυρισμών για την μάθηση που 
βασίζονται σε τεκμήρια (ότι η μάθηση έχει συντελεστεί)

✔ Προσφέρει ένα σύνολο εργαλείων στους ερευνητές που 
θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του 
προβλήματος και των μεταβλητών μέσα σε αυθεντικά 
πλαίσια

2 Ιουνίου 2021 19
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Αδυναμίες μεθόδου
1. Απουσία κριτηρίων που αφορούν στο υπό ποιές συνθήκες 

θα πρέπει μία έρευνα βασισμένη στη σχεδίαση να 
εγκαταλειφτεί. (Dede, 2004)

2. Δεν γίνεται πλήρως αντιληπτή σε όλες τις εκφάνσεις της 
από τους ερευνητές
– δημιουργικός σχεδιαστής Vs ικανός ερευνητής
– καινοτομία Vs πρακτικές λύσεις

3. Τα διαφορετικά καπέλα του ερευνητή 
4. Προβλήματα στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων  

(εξαιτίας της επαναληπτικής της φύσης)
5. Δυσκολία στο να κάνουμε γενικεύσεις

20



Βασικά βήματα
1. Ορισμός ενός προβλήματος  που 

σχετίζεται με την εκπ. πρακτική
2. Συνεργασία με τους ειδικούς 
3. Ενσωμάτωση θεωρίας σχετική με τη 

μαθησιακή διαδικασία
4. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

(μέσω  επισκόπησης πεδίου, 
ανάλυσης αναγκών κτλ.)

5. Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης

6. Ανάπτυξη, εφαρμογή και διορθώσεις 
στο σχεδιασμό της παρέμβασης 

7. Αξιολόγηση επίδρασης

Επανάληψη βημάτων 5,6 και 7

8. Αναφορά αποτελεσμάτων

(Peer Group, 2006)
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Παράδειγμα

(Figure taken from Al-Shehri,  2012)



Από τους Wang & Hannafin (2005)

Think
Pair
Share
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Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
 (φάση 1)
Φάση της έρευνας με 
βάση τη σχεδίαση 
(Reeves, 2006)

Διαδικασίες που 
χρειάζεται να 
περιγραφτούν

Συγγραφή 
ερευνητικής 
πρότασης

ΦΑΣΗ 1: Ανάλυση 
πρακτικών προβλημάτων 
από ερευνητές σε 
συνεργασία με τους 
ειδικούς

Διατύπωση προβλήματος Διατύπωση 
προβλήματος ή 
Εισαγωγή ή Σκεπτικό 
ή Θεωρ. ΥπόβαθροΔιαβούλευση με τους 

ειδικούς και τους 
ερευνητές

Ερευνητικά ερωτήματα Ερευνητικά 
ερωτήματα

Επισκόπηση πεδίου Επισκόπηση πεδίου

2 Ιουνίου 2021 25

(Herrington et al., 2007)
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Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
 (φάση 2)

2 Ιουνίου 2021 26

Φάση της έρευνας με 
βάση τη σχεδίαση 
(Reeves, 2006)

Διαδικασίες που 
χρειάζεται να 
περιγραφτούν

Συγγραφή 
ερευνητικής 
πρότασης

ΦΑΣΗ 2: Ανάπτυξη λύσης 
που ενσωματώνει 
υπάρχουσες σχεδιαστικές 
αρχές και τεχνολογική 
καινοτομία

Θεωρητικό πλαίσιο Θεωρητικό πλαίσιο

Ανάπτυξη αρχών που θα 
καθοδηγήσουν το 
σχεδιασμό της 
παρέμβασης (προσχέδιο)
Περιγραφή προτεινόμενης 
παρέμβασης

Μεθοδολογία

(Herrington et al., 2007)
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Φάση της έρευνας με 
βάση τη σχεδίαση 
(Reeves, 2006)

Διαδικασίες που 
χρειάζεται να 
περιγραφτούν

Συγγραφή 
ερευνητικής 
πρότασης

ΦΑΣΗ 3: Επαναληπτικοί 
κύκλοι δοκιμών της λύσης 
στην πράξη και βελτιώσεις

Εφαρμογή της 
παρέμβασης (πρώτος 
επαν. κύκλος)

Μεθοδολογία

Συμμετέχοντες
Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Εφαρμογή της 
παρέμβασης (δεύτερος 
επαν. κύκλος και επόμενοι 
κύκλοι)
Συμμετέχοντες

Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων

2 Ιουνίου 2021 27

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
 (φάση 3)

(Herrington et al., 2007)
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Φάση της έρευνας με 
βάση τη σχεδίαση 
(Reeves, 2006)

Διαδικασίες που 
χρειάζεται να 
περιγραφτούν

Συγγραφή 
ερευνητικής 
πρότασης

ΦΑΣΗ 4: Αναστοχασμός 
με στόχο την παραγωγή 
«αρχών σχεδίασης» και τη 
βελτίωση της λύσης που 
έχει εφαρμοστεί

• Αρχές σχεδίασης
• Τεχνουργήματα που 

έχουν σχεδιαστεί
• Επαγγελματική 

ανάπτυξη

Μεθοδολογία

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
 (φάση 4)

(Herrington et al., 2007)
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Διατύπωση προβλήματος
Παρόλου που τα πλεονεκτήματα της 
προσαρμοστικής μάθησης είναι γνωστά, η 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε μεγάλη 
κλίμακα σε αυτή παραμένει προβληματική.
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Ερωτήσεις
• Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δράσουν ως 

σχεδιαστές προσαρμοστικής μάθησης;
Συνσχεδιαστές αποτελεσματικών δραστηριοτήτων 
προσαρμοστικής μάθησης 
Συνσχεδιαστές mock-up φιλικού προς το χρήστη 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ενός ψηφιακων 
δραστηριοτήτων προσαρμοστικής μάθησης 
- Πώς μπορούν οι δυνατότητες της προσαρμοστικής 

μάθησης να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεπεράσουν 
της εγγενείς δυσκολίες του γνωστικού αντικειμένου;

Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη στρατηγική 
προσαρμοστικής μάθησης (μαθηματικά, πληροφορική) 
- Ποιές είναι οι σχεδιαστικές προδιαγραφές ενός φιλικού 

προς τον χρήστη ψηφιακού περιβαλλόντος 
προσαρμοστικής μάθησης; 

11 σχεδιαστικές προδιαγραφές 



31

Το μοντέλο παιδαγωγικής 
συλλογιστικής Shulman

• Κατανόηση
• Μετασχηματισμός

– Προετοιμασία και κριτική ερμηνεία των μαθησιακών 
υλικών 

– Εναλλακτικές αναπαραστάσεις (αναλογίες, μεταφορές, 
εικόνες, ιστορίες, παραδείγματα κτλ)

– Επιλογή διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών
• Προσαρμογή στα χαρακτηριστικά των μαθητών
• Διδασκαλία
• Αξιολόγηση της επίδοσης
• Αναστοχασμός διαμέσου κριτικής ανάλυσης
• Νέα κατανόηση/γνώση
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To μοντέλο Simon για τη 
διδασκαλία των μαθηματικών 
• Αξιολόγηση της πρότερης γνώσης και των 

δεξιοτήτων των μαθητών 
• Προσδιορισμός μαθησιακών στόχων καιτης 

υποθετικής μαθησιακής διαδρομής
• Οργάνωση και σχεδιασμός κατάλληλων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλοποίηση 
διδασκαλίας

• Επανάληψη της διαδικαίας μετά την 
επαναξιολόγηση της κατανόησης των μαθητών, 
εαν χρειάζεται 
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Η προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδιασμού

Φάσεις της  

ΕΒΣ

Φάσεις 

Διατριβής

Φάσεις του 

μοντέλου του 

Simon

Φάσεις του 

μοντέλου του  

Shulman

ΦΑΣΗ 1 

Ανάλυση 

προβλήματος 

συνεργατικά

Διατύπωση 

προβλήματος

Συμβουλευτείτε την κατανόηση του 

εκπαιδευτικού

Ερευνητικά 

ερωτήματα 

Επισκόπηση 

βιβλιογραφίας 
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Φάσεις της  

ΕΒΣ

Φάσεις 

Διατριβής

Φάσεις του μοντέλου 

του Simon

Φάσεις του 

μοντέλου του  

Shulman

ΦΑΣΗ 2 

Ανάπτυξη 

λύσης από 

υπάρχουσες 

σχεδιαστικές 

αρχές και 

τεχνολογικές 

καινοτομίες

Θεωρητικό πλαίσιο Συζήτηση σχετικά με: 

-Αξιολόγηση πρότερης 

γνώσης μαθητών 

- Προσδιορισμός μαθ. 

στόχων

-Υποθετική μαθ. 

διαδρομή

-Οργάνωση και 

σχεδιασμός 

κατάλληλων μαθ. 

δραστηριοτήτων

Συζήτηση σχετικά 

με 

μετασχηματισμούς 

περιεχομένου και 

εναλλακτικές 

αναπαραστάσεις 

περιεχομένου

Ανάπτυξη 

εναρκτήριων αρχών 

καθοδηγησης 

σχεδιασμού

Περιγραφή της 

προτεινόμενης 

καινοτομίας 
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Φάσεις της  ΕΒΣ
Φάσεις 

Διατριβής

Φάσεις του μοντέλου 

του Simon

Φάσεις του 

μοντέλου του  

Shulman 

ΦΑΣΗ 3 

Επαναληπτικοί 

κύκλοι ελέγχου 

& βελτιώσεων 

στην πράξη 

Ανατροφοδότησ

η για την 

βελτίωση της 

εκπ. 

παρέμβασης 

-Παρατήρηση 

διδασκαλίας 

- Συζήτηση σχετικά με την 

αξιολόγηση της 

κατανόησης των μαθητών 

- Παρατήρηση 

διδασκαλίας 

-Συζήτηση σχετικά 

με την αξιολόγηση 

της επίδοσης 
ΦΑΣΗ 4

Αναστοχασμός 

για την 

παραγωγή 

σχεδ. αρχών & 

βελτίωση 

ύλοποίησης 

-Σχεδιαστικές 

αρχές 

-Τεχνουργήματα 

-Επαγγελματική 

κατάρτιση 

-Συζήτηση σχετικά με τον 

επόμενο επαναληπτικό 

γύρο

- Αναστοχασμοί 

- Καινούρια 

γνώση 
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Ευχαριστώ πολύ!
Email: anna.mavroudi@ntnu.no 

mailto:anna.mavroudi@ntnu.no
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Εκπαιδευτική τεχνολογία: 
Οι βασικοί εµπλεκόµενοι

Μηχανικοί 
λογισμικού

Ειδικοί του 
γνωστικού 

αντικειμένου

Ψυχολόγοι Σχεδιαστές 
πολυμέσων

Παιδαγωγοί

Δάσκαλοι

Μαθητές Άλλοι 
εμπλεκόμενοι


