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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αφορά στη σχεδίαση υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

σεναρίου που εφαρμόστηκε σε παιδιά Νηπιαγωγείου (5-6 χρόνων). Το σενάριο είχε 

αντικείμενο τη διδασκαλία της έννοιας του χώρου και του προσανατολισμού σε αυτόν 

με τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee bot. Πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της  γνωστικής περιοχής των Μαθηματικών και σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (2014) όπου η δόμηση του χώρου και του 

προσανατολισμού αποτελούν περιεχόμενα συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. 

 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να υποστηρίξει 

τη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών μέσα από ένα σχεδιασμένο και εξελικτικά 

δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων όπου επιχειρήθηκε προσπάθεια ενσωμάτωσης 

της εκπαιδευτικής ρομποτικής προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του σεναρίου 

και η επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Έτσι με τη βοήθεια των ημιδομημένων 

συνεντεύξεων και σε ένα δείγμα 20 μαθητών Νηπιαγωγείου, διερευνούνται αρχικά οι 

βιωματικές αναπαραστάσεις των παιδιών για το θέμα ώστε να προσδιοριστούν τα 

γνωστικά και μαθησιακά τους εμπόδια και στη συνέχεια, μετά το τέλος της ειδικά 

σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης, επιχειρείται εκ νέου να αξιολογηθούν οι 

νοητικές τους αναπαραστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια του σεναρίου όπου 

αξιοποιούνται βιωματικές δράσεις όσο και στο τέλος όπου έχουν έρθει σε επαφή με τον 

προγραμματισμό και το ρομποτάκι Bee bot.  

Τα αποτελέσματα της  αξιολόγησης του σεναρίου έδειξαν ότι οι μαθητές βελτίωσαν τις 

δεξιότητες προσανατολισμού στο χώρο σε ικανοποιητικό επίπεδο, ότι το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee bot μπορεί να αποτελέσει στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής ένα εύχρηστο και ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την 

προσχολική ηλικία, που ο παιδαγωγός με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να 

αξιοποιήσει αποτελεσματικά, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μαθησιακή 

διαδικασία και να πετύχει μέσα από τις κατάλληλες δράσεις αυτά που επιδιώκει.   

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, προσχολική ηλικία, προγραμματιζόμενα παιχνίδια. 
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ABSTRACT 

The thesis is concerned with the design, actualization and evaluation of an 

educational scenario applied to nursery children (5-6 years old). The scenario’s object 

was the teaching of the notion of space and orientation using the programmable Bee-Bot 

game. It was carried out within the framework of the Mathematics cognitive area and 

according to the New Analytical Curriculum of the Nursery School where the structure 

of space and orientation is part of a specific module.  

The aim of this research was to enable the teacher to support the mathematical 

education of children through a planned and progressively structured program of 

activities where attempts were made to integrate educational robotics in order to 

facilitate the implementation of the scenario and the achievement of the learning targets. 

Therefore, with the aid of semi-structured interviews and with a sample of 20 nursery 

students, the experiential representations of the children on the subject are firstly 

explored so that their cognitive and learning obstacles can be specified and then, after 

the end of the specially designed educational intervention, a new evaluation of their 

cognitive representations is ventured, both during the scenario in which cognitive 

proceedings are deployed and at the end where the children have come in contact with 

the programming and the robot Bee-Bot itself.  

The results of the evaluation of the scenario have indicated that the students 

have improved their orientation skills in space to a satisfactory level, that the 

programmable Bee-Bot game can constitute a handy, attractive teaching tool in the 

framework of educational robotics for the preschool age, that the educator using proper 

planning can utilize sufficiently, facilitating thus the learning process and achieving 

their goals through appropriate actions. 

Key words: Mathematics, preschool age, programmable games. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Μαθηματικά, ένας τομέας της επιστημονικής γνώσης, μελετά θέματα που αφορούν 

την ποσότητα, τους αριθμούς, τη δομή, τα γεωμετρικά σχήματα, το χώρο, τη μεταβολή 

και  τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων αντικειμένων. Αποτελούν ένα ιδιαίτερο 

γνωστικό αντικείμενο γιατί τα αντικείμενά του, αν και εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε 

καθημερινή δραστηριότητα, δημιουργούνται και αναπτύσσονται με τρόπους που δεν 

προέρχονται από αυτή την καθημερινή χρήση (Τζεκάκη, 2010). Η μαθηματική γνώση 

προκύπτει  και κατασκευάζεται μέσα από μια διαδικασία που συντελείται σταδιακά σε 

βάθος χρόνου με την αρχή της να γίνεται από την πολύ μικρή ηλικία, ώστε τα παιδιά να 

βοηθηθούν να αναπτύξουν μαθηματικό τρόπο δράσης και σκέψης. Αυτό προϋποθέτει 

τις κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης, τη Διδακτική δηλαδή Μεθοδολογία που 

στοχεύει σε μια ουσιαστική πορεία ανάπτυξης μαθηματικών εννοιών που θα εξελιχθούν 

σε βάθος χρόνου.  

Στην ελληνική βιβλιογραφία της Διδακτικής των Μαθηματικών αλλά και στην 

αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία αναπτύσσεται ένας ευρύς προβληματισμός στα 

ζητήματα της φύσης της μαθηματικής γνώσης και σκέψης από τη μία μεριά και από την 

άλλη της σύνδεσής της με την σχολική μάθηση και τη διδασκαλία της. Σήμερα, 

σύμφωνα και με την πλειοψηφία των ερευνών και δημοσιεύσεων, είναι κοινά αποδεκτή 

η άποψη ότι η μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να πραγματωθεί ουσιαστικά εάν δεν 

λάβει υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα υποκείμενα, τις σύγχρονες 

δηλαδή θεωρίες μάθησης και το πώς οικοδομείται η νέα γνώση αξιοποιώντας τις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες και αντιλήψεις. Η σχέση της Γνωστικής Επιστήμης με τα 

Μαθηματικά γίνεται αισθητή στον τομέα της Διδακτικής και τα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων που συγκλίνουν 

στην άποψη ότι η ουσιαστική μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών χρειάζεται να ξεκινά 

από μικρή ηλικία και αυτό βοηθά τόσο στη μελλοντική εξέλιξη τους όσο και στην 

επιτυχή σχολική τους πορεία (Ginsburg, 2003). 

Στη διπλωματική αυτή εργασία, παρουσιάζεται μια έρευνα ποιοτική, μικρής 

κλίμακας, που στόχος της είναι να διαπιστωθεί πως και εάν τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας εξελίσσουν τη μαθηματική τους σκέψη στην περιοχή που αφορά το χώρο και 

τον προσανατολισμό, μέσα από οργανωμένες και διαβαθμισμένες δραστηριότητες που 

επιπλέον αξιοποιούν τη ρομποτική εκπαιδευτική και συγκεκριμένα το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee bot. Αρχικά επιχειρείται να διερευνηθούν οι 

υπάρχουσες γνώσεις και νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών που αφορούν τις 

χωρικές τους δεξιότητες, ώστε αυτές να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης και στη 
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συνέχεια επιδιώκεται τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με καταστάσεις και ιδέες, να 

αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, συλλογισμού, τεκμηρίωσης και 

επικοινωνίας που θα τα οδηγήσουν σε επίπεδο εννοιών και να κατακτήσουν νέες 

δεξιότητες που σχετίζονται με το χώρο και τον προσανατολισμό σε αυτόν. Οι στόχοι 

αυτοί προτείνονται σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία στα περισσότερα 

προγράμματα σπουδών στον κόσμο, όμως ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να 

γίνουν πράξη και το πώς μπορούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να εξοικειωθούν 

με αυτές τις γνώσεις και τις δεξιότητες, αποτελεί σημείο προβληματισμού για την 

επιστημονική κοινότητα.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες το οποίο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού. 

Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με προβληματικές καταστάσεις, αναπτύσσουν 

σκέψεις και προσπαθούν για την επίλυση προβλημάτων, αιτιολογούν τις επιλογές τους, 

εξηγούν τη δράση τους, αυτοελέγχονται και ενθαρρύνονται στην πορεία τους στη 

μαθηματική σκέψη και εκπαίδευση. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η επιστημονική γνώση, 

αφορά το σύνολο της κοινωνίας που οφείλει να ζει ανθρώπινα σε ένα επιστημονικό – 

τεχνικό περιβάλλον και να το χειρίζεται αποτελεσματικά (Κολιόπουλος, 2004), στο 

εκπαιδευτικό σενάριο της παρούσας μελέτης αξιοποιείται το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι bee bot και οι μαθητές εισάγονται  στη βασική έννοια του προγραμματισμού. 

Άλλωστε, τα δεδομένα και οι ανάγκες που διαμορφώνονται στα πλαίσια της Κοινωνίας 

της Γνώσης και η ανάγκη οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται όλο και καλύτερα στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, επιβάλλουν την αναμόρφωση των 

Προγραμμάτων Σπουδών αρχικά αλλά και την αναμόρφωση του παραδοσιακού 

μοντέλου και τρόπου διδασκαλίας σε ένα σύστημα εκπαίδευσης όπου οι ΤΠΕ παίζουν 

κρίσιμο ρόλο και αποτελούν θεμελιώδη άξονα και οργανικό στοιχείο της εκπαίδευσης.  

 Με βάση τα παραπάνω, τους στόχους της μελέτης που ακολουθεί αλλά και τα 

ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας 

μελέτης διερευνούν πως τα νήπια διευκολύνονται να κατακτήσουν την έννοια του 

χώρου και  του προσανατολισμού ακολουθώντας μια εξελικτική και σχεδιασμένη 

πορεία μάθησης που περιλαμβάνει προγραμματιζόμενα παιχνίδια και συγκεκριμένα το 

bee bot, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει πλέον καθιερωθεί και αποκτά όλο και περισσότερο 

έδαφος (Μπακογιάννης & Γρηγοριάδου, 2000), ότι η εκπαιδευτική ρομποτική είναι 

εφικτό να ενσωματωθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να ενισχύσει τη μάθησή και να 

υποστηρίξει την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων των Μαθηματικών στο 
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Νηπιαγωγείο, γνωρίζοντας από τη βιβλιογραφία ότι  τα υλικά (που μπορούν να 

θεωρηθούν ως παιχνίδι) αλλά και οι δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν μέσα 

στα πλαίσια της ρομποτικής φέρνουν ακόμη πιο κοντά τα παιδιά με την τεχνολογία και 

τα Μαθηματικά αλλά επίσης «προκαλούν» και τη σχέση τους με αυτά (Chambers& 

Carbonaro, 2003), και ότι η χρήση της συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο ως προς την 

ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των νηπίων σε σχέση με την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων που θέτει το ισχύον αναλυτικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του 

γνωστικού αντικειμένου των Μαθηματικών και συγκεκριμένα την κατάκτηση της 

έννοιας του προσανατολισμού καθώς διευκολύνει μεθοδολογικά την προσέγγιση αυτών 

των εννοιών. Πιο συγκεκριμένα με βάση τη διδακτική παρέμβαση που υλοποιείται 

γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και οι αναπαραστάσεις 

των παιδιών όσο αναφορά τον προσανατολισμό στο χώρο, οι αλλαγές που 

παρατηρούνται όταν ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία δραστηριοτήτων αρχικά 

μέσα από ομαδικά κινητικά παιχνίδια και στη συνέχεια με τη χρήση του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού bee bot, οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα 

στις ομάδες και τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης των μελών της όταν καλούνται 

να πετύχουν ομαδικά κάποιο στόχο και τέλος πως η σύνδεση της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής με τη διδασκαλία μπορεί να  ενισχύσει την τελευταία. 

Η ανάλυση του υλικού που συλλέγεται, με τη βοήθεια του διαγνωστικού εργαλείου της 

συνέντευξης, οδηγεί στη συνέχεια, στην ομαδοποίηση, ανάλυση και καταγραφή των 

δεδομένων ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης.  

Η δομή της παρούσας εργασίας που παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια και 

αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό πλαίσιο και το ερευνητικό πλαίσιο, είναι η 

εξής: 
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 Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία που πλαισιώνει το θέμα της εργασίας και τα 

ερευνητικά ερωτήματα αυτής, τι υποστηρίζεται από την επιστημονική κοινότητα για τη 

Διδακτική των Μαθηματικών στην προσχολική ηλικία, την Εκπαιδευτική Ρομποτική, 

την Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και οι θεωρίες μάθησης που επικρατούν. 

 Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η μεθοδολογία της έρευνας, η στοχοθεσία, το δείγμα, ο τρόπος μελέτης, οι 

συνεντεύξεις, οι απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας, τα δεδομένα που προέκυψαν 

και η επεξεργασία τους, οι πίνακες των δεδομένων, καθώς και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 

 Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

1.1. Εννοιολογική Προσέγγιση 

Η Διδακτική, ως τομέας της Παιδαγωγικής, μπορεί να ορισθεί ως η επιστήμη που 

σχετίζεται με την  οργάνωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης υπό την έννοια 

της επιλογής του περιεχομένου, του στόχου, της μεθοδολογίας και της αξιολόγησης του 

μαθήματος. Η Διδακτική  έχει ως αντικείμενό της το «τι» πρέπει να διδαχθεί, ποιοι είναι 

οι «στόχοι» της διδασκαλίας και ποιο σκοπό εξυπηρετούν καθώς και το θεωρητικό 

πλαίσιο και υπόβαθρο των παραπάνω επιλογών (Meyer, 1993). Εξίσου σημαντική είναι 

και η επιλογή της διδακτικής μεθοδολογίας, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις 

θεωρίες μάθησης που πλαισιώνουν την ίδια τη διαδικασία, τις τεχνικές και την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 

Σύμφωνα με τον Kron (2004, 41-49, βλ. επ. Κοσσυβάκη 2001) η Διδακτική μπορεί να 

ορισθεί ως: 

 

• επιστήμη της διδασκαλίας και της μάθησης 

• επιστήμη του μαθήματος 

• θεωρία των περιεχομένων της αγωγής και της διδασκαλίας 

• θεωρία καθοδήγησης των διαδικασιών μάθησης 

• ως εφαρμογή των ψυχολογικών θεωριών για τη διδασκαλία και τη 

            μάθηση. 

 

Πολύ σημαντικές για τη Διδακτική  είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι θεωρίες 

μάθησης, οι οποίες στο πέρασμα των χρόνων δομήθηκαν επηρεασμένες πάντα από τα 

κοινωνικά τα πολιτικά, τα θρησκευτικά, τα οικονομικά και τα επιστημονικά δεδομένα 

των εποχών τους. Ωστόσο κοινά αποδεκτό από όλες τις θεωρίες μάθησης είναι ότι: 

 

 Η μάθηση είναι συνδεδεμένη με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του 

(Αριστοτέλης) 

 Η μάθηση είναι μια ανάγκη η οποία σύμφωνα και με τον Maslow, εμφανίζεται 

μετά την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2001, Πασιαρδής,2004). 

 Το κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του τρόπο και ρυθμό κάτι που σχετίζεται με 
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πολλούς παράγοντες, βιολογικούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς κλπ 

 Για να θέλει κάποιος να μάθει κάτι, πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο, μια ανάγκη, 

μια επιθυμία σε σχέση με το αντικείμενο της μάθησης. 

 Η προϋπάρχουσα γνώση και τα βιώματά τους ερμηνεύονται και αξιοποιούνται 

διαφορετικά από τις θεωρίες μάθησης, όλες όμως συμφωνούν ότι η γνώση 

διευκολύνεται από τις προηγούμενες γνώσεις και τις υπάρχουσες εμπειρίες. 

 

Η μάθηση, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Διδακτικής, συντελείται μέσα από 

πολύπλοκη διαδικασία και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο 

μαθητής, το πρόγραμμα, η μέθοδος διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται, καθώς και κοινωνικοί, πολιτισμικοί και άλλοι παράγοντες 

(Χρηστάκης, 2002). Ωστόσο, ο Τριλιανός (2003) σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλη 

διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον προσδιορισμό της έννοιας της 

μάθησης. 

Κοινά παραδεκτό βέβαια είναι το ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάζει τη 

διαδικασία μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη βασικές αρχές της διδακτικής, της 

παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, ώστε να είναι αποτελεσματικό το έργο του  και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών του. 

Οι θεωρητικές κατευθύνσεις και αναζητήσεις  στο χώρο της Διδακτικής, μας 

προσφέρουν μια σειρά αξιόλογων ερεθισμάτων τα οποία αξίζει να λάβουμε υπόψη μας 

στη συζήτηση για τη Διδακτική στην προσχολική ηλικία. Το ερώτημα που τίθεται όλο 

και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια είναι πώς θα μπορούσε το Νηπιαγωγείο να 

επηρεάσει θετικά τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και να τα εξελίξει σε αυριανούς 

ενήλικες ικανούς να συνεργάζονται με τους άλλους και να συμβάλλουν θετικά τόσο 

στις οικογένειές τους όσο και στην κοινωνία (Dodge & Colker,1998). Επιπλέον η 

υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στην ίδια τη μάθηση είναι  εξαιρετικής σημασίας 

για την ηλικία αυτή (Katz, 1993). 
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1.2 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

 

Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για μικρά παιδιά, δίνουν όλο 

και περισσότερη έμφαση στη διαμόρφωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΑΠΣ), τα οποία αποτελούν οργανωμένες και συγκροτημένες προτάσεις που 

αναφέρονται στο περιεχόμενο και τη μορφή της σχολικής πλέον γνώσης, στον τρόπο 

που πρέπει αυτή να οργανώνεται  και στις διαδικασίες με τις οποίες  αξιοποιείται από 

τους μαθητές (Γκλιάου, Ν., 2005). Μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, 

«μεθοδεύεται» ουσιαστικά η διδασκαλία και ανταποκρίνεται στον ορισμό που 

παραθέτει η Κοσσυβάκη Φ., ορίζοντάς τη ως  «τη συστηματική και μεθοδευμένη 

δραστηριότητα κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργεί σύμφωνα με 

προκαθορισμένους στόχους και περιεχόμενα και με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών 

επιχειρεί να επηρεάσει κοινωνικά, ψυχολογικά, νοητικά και πολιτιστικά το μαθητή σε 

συγκεκριμένη κατεύθυνση». (Κοσσυβάκη, 2003: 29). 

Πιο συγκεκριμένα το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 

προσδιορίζοντας τα γνωστικά αντικείμενα και το ρόλο τους, προδιαγράφει τους 

ειδικούς στόχους  που θέτει η εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί «εργαλείο», που ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί καθημερινά προκειμένου να οργανώσει τη μαθησιακή 

διαδικασία. Στα ΑΠΣ για το νηπιαγωγείο παρατίθενται οι στόχοι και ειδικότερα οι 

ικανότητες που επιδιώκουμε να αναπτυχθούν καθώς και ενδεικτικές δραστηριότητες 

που υλοποιούν το περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών. Στα ελληνικά εκπαιδευτικά  

δεδομένα, η εφαρμογή του Διαθεματικού  Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών, 

γνωστό ως ΔΕΠΠΣ, ξεκίνησε το 2002, αλλάζοντας τη μέχρι τότε φιλοσοφία της 

προσχολικής εκπαίδευσης και εισάγοντας σύγχρονα προγράμματα σπουδών, δίνοντας 

έμφαση στη βιωματική μάθηση, στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την  ολιστική 

αντίληψη του κόσμου και τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης. Το πρόγραμμα 

σπουδών οργανώνεται σε πέντε μαθησιακές περιοχές – γνωστικά αντικείμενα και για 

πρώτη φορά γίνεται λόγος «για τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας στη ζωή 

και την εκπαίδευση των ατόμων» ΔΕΠΠΣ (2002). 

Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, κοινωνικές και πολιτισμικές 

αλλαγές όπως η θέσπιση της υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, οι 

προτεραιότητες της Ε.Ε και της παγκόσμιας κοινότητας όπως αυτές εκφράζονται μέσα 

από τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης, ο μεγάλος αριθμός δίγλωσσων μαθητών καθώς 

και η ανάγκη οι μαθητές και μελλοντικοί πολίτες να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα 

δεδομένα του 21ου αιώνα, οδήγησαν στην αναθεώρηση, τον εμπλουτισμό και τη 
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βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών της προσχολικής ηλικίας. Έτσι, το ΠΣ του 2014 

για το Νηπιαγωγείο, οργανώνεται σε οχτώ μαθησιακές περιοχές, διευκρινίζεται η 

σύνδεση των μαθησιακών περιοχών μεταξύ τους και όσο αναφορά το περιεχόμενο 

«προωθεί την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων  όπως αυτές ορίζονται από τις σύγχρονες 

κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές και εξελίξεις» ΠΣ (2014). 

Επιπρόσθετα, στις μέρες μας πλέον γίνεται λόγος για το «Ψηφιακό Σχολείο», 

ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο και γίνεται λόγος για  κατάλληλες 

αλλαγές του προγράμματος σπουδών ενώ παράλληλα προωθείται  η διδασκαλία του 

Προγραμματισμού και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από το νηπιαγωγείο μέχρι το 

λύκειο.  

 

1.3. Μαθηματικά και Προσχολική ηλικία 

 

Η λέξη «Μαθηματικά» (mathematics αγγλ.) προέρχεται διεθνώς από την ελληνική 

γλώσσα και συγκεκριμένα από τον αρχαίο πληθυντικό του ουδετέρου του επιθέτου 

«μαθηματικός < μάθημα < μανθάνω που σημαίνει μαθαίνω, αποκτώ  γνώσεις, παιδεία, 

εμπειρία κ.ά  (Wikipedia). Αποκαλείται πάντοτε σε πληθυντικό αριθμό σε όλες τις 

γλώσσες που η ρίζα παραμένει ελληνική (Courant & Robbins, 1941), κάτι που 

φανερώνει την παράλληλη και ταυτόχρονη μάθηση πολλών πραγμάτων και 

πληροφοριών σε ίδιο χρόνο. Στην Ελλάδα, ακόμη και από την Κλασική εποχή σήμαινε 

τη μάθηση της τέχνης των μαθηματικών και η λέξη «μαθηματικά» έφτασε να έχει 

στενότερη και πιο τεχνική σημασία εννοώντας τη «μελέτη των μαθηματικών» (με τη 

σημερινή έννοια του όρου). Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς από την 

αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή από διάφορους μελετητές για την επιστήμη των 

Μαθηματικών, εξηγούν ότι είναι μια διευρυμένη θετική επιστήμη, η οποία μελετά 

θέματα που αφορούν την ποσότητα, δηλαδή το αριθμητικό σύστημα, τη δομή και την 

μορφολογία των σχημάτων, τον χώρο και τις γεωμετρικές σχέσεις, την μεταβολή και τις 

σχέσεις όλων των μετρήσιμων αντικειμένων αλλά και αυτών που πλάθει η ανθρώπινη 

φαντασία (Courant & Robbins, 1941). Ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους αναφέρεται στα 

Μαθηματικά ως «η βασίλισσα των επιστημών». 

Τα Μαθηματικά, η ποίηση των λογικών ιδεών, όπως τα χαρακτήρισε ο  

Αλβέρτο Αϊνστάιν, σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα και σε κάθε βαθμίδα αποτελούν 

θεμελιώδη γνώση και στις σύγχρονες κοινωνίες κανείς δεν αμφισβητεί τη 

σημαντικότητα της διδασκαλίας τους (Τζεκάκη, 2010). Είναι κοινά αποδεκτό ότι 
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αποτελούν ένα υψηλό ανθρώπινο δημιούργημα στο οποίο η εκπαίδευση οφείλει να 

προσφέρει πρόσβαση (Clementset al., 2004). Όσο αναφορά το Νηπιαγωγείο συχνά 

βλέπουμε να επικρατεί η αντίληψη ότι τα μικρά παιδιά, της προσχολικής ηλικίας, δεν 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με σημαντικά μαθηματικά νοήματα, παρά μόνο με γενικά 

στοιχεία, όπως η αρίθμηση και τα σχήματα. 

Ωστόσο τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, αναγνωρίζοντας τη 

σπουδαιότητα της συστηματικής μαθηματικής εκπαίδευσης από τις μικρές  ηλικίες 

εντάσσουν την εκπαίδευση αυτή στους κύκλους τους ώστε τα νήπια να είναι σε θέση  

να θεμελιώνουν βασικές μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. Στην ηλικία αυτή των 5-

6 ετών, καθώς μπαίνουν τα θεμέλια για τη νοητική ανάπτυξη του ατόμου, η έγκαιρη 

ανάπτυξη ενός μαθηματικού τρόπου σκέψης είναι αναγκαία και υποστηρίζει τη 

μεταγενέστερη μάθηση μαθηματικών εννοιών που η ιδιαίτερη φύση  τους και η 

αφηρημένη διάστασή τους απαιτούν μια μακροχρόνια διαδρομή κατάκτησης (Ryan 

&Williams, 2007; Gifford 2005). Άλλωστε τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στην 

ηλικία του Νηπιαγωγείου, ως ενήλικες στο μέλλον, θα έρθουν αντιμέτωπα με μία 

αρκετά διαφορετική πραγματικότητα τόσο σε κοινωνικό, σε επιστημονικό και 

τεχνολογικό επίπεδο, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη  συστηματικής μελέτης και 

σχεδιασμού της κατάλληλης μαθηματικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους και τις προκλήσεις της εξελισσόμενης 

πραγματικότητας. Σύμφωνα με τους Young & Loreridge (2004),  η ελλιπής αρχική 

μαθηματική εκπαίδευση δεν μειώνει τις επιδόσεις των παιδιών στα αρχικά στάδια μόνο 

αλλά συχνά αποκλείει και οποιαδήποτε μελλοντική. Έτσι τα παιδιά, οδηγούνται σε 

συστηματικές υστερήσεις και οι διαφορές που εντοπίζονται στις μικρές αυτές ηλικίες 

διατηρούνται και μεταγενέστερα ανάμεσά τους (Wright 1994). Επιπλέον οι έρευνες 

υποστηρίζουν ότι στη μικρή αυτή ηλικία του νηπιαγωγείου δημιουργούνται οι 

κατάλληλες  γνωστικές  δομές ώστε να ενισχύεται η κατανόηση των μαθηματικών 

εννοιών σε υψηλότερα επίπεδα στο μέλλον. (Wolfang, Stannard & Jones, 2001). 

Η παραδοχή των σημαντικών αυτών επιστημονικών δεδομένων και η ανάγκη να 

προσφέρονται στα παιδιά από τις μικρές πλέον ηλικίες οι ευκαιρίες να θεμελιώσουν και 

να οργανώσουν ένα μαθηματικό τρόπο σκέψης έχει επηρεάσει τη δομή και τις 

προτεραιότητες των Προγραμμάτων Σπουδών σε διεθνές αλλά και σε ελληνικό επίπεδο. 

Τονίζεται η α ανάγκη, οι μαθητές να μπορούν να σκέφτονται και να λειτουργούν με 

μαθηματικό τρόπο αντί να απομνημονεύουν όρους και έννοιες που δύσκολα θα 

αξιοποιήσουν λειτουργικά στο μέλλον. 
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Η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών όπως 

αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (2014) του Νηπιαγωγείου υποστηρίζει τη 

βαθμιαία οικοδόμηση της γνώσης και αποσαφηνίζει ότι τα παιδιά δεν «διδάσκονται» 

μαθηματικά με την παραδοσιακή έννοια του όρου αλλά μέσα από ατομική αναζήτηση 

από παιγνιώδη διαδικασία, από την επίλυση προβλημάτων και μέσα από δράσεις σε ένα 

πλούσιο σε ερεθίσματα «μαθηματικό» περιβάλλον κάνουν την πρώτη τους γνωριμία, 

εμπλέκονται με τις μαθηματικές έννοιες και αντλούν μαθηματικά νοήματα ζώντας μέσα 

στην ίδια την πραγματικότητα. 

 

1.4. Έννοιες χώρου – Προσανατολισμός 

 

« Η κατανόηση του χώρου αποτελεί μια θεμελιώδη ανάγκη, γιατί το άτομο βρίσκεται 

από τη γέννησή του και λειτουργεί μέσα σε αυτόν. Ο χώρος αποτελεί αιτία, συνθήκη 

αλλά και μέσο ανάπτυξης για πολλές και διαφορετικές, τόσο καθημερινές όσο και 

μαθηματικές ή άλλες επιστημονικές έννοιες. Μέσα από ένα πλήθος εμπειριών και 

ανακαλύψεων στο χώρο, δομούνται, οργανώνονται και μορφοποιούνται άτυπες και 

αργότερα τυπικές έννοιες που οδηγούν τη δράση του παιδιού αρχικά πάνω στα 

αντικείμενα και τις σχέσεις τους κι αργότερα στον σχηματισμό μοντέλων όπως είναι τα 

σχήματα ή οι αναπαραστάσεις του χώρου» (Γερμανός, 2002) 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών (2014) του Νηπιαγωγείου πέντε θεματικές ενότητες  

συνθέτουν  τη Μαθηματική εκπαίδευση  και η μία από αυτές αφορά το Χώρο και τη 

Γεωμετρία, ενότητα που στοχεύει στη συστηματική καλλιέργεια χωρικών δεξιοτήτων 

με τις κατάλληλες δράσεις.  Ο χώρος αποτελεί βασική πηγή ανάπτυξης εννοιών επειδή 

ο άνθρωπος χρειάζεται για να τον αντιληφθεί και να λειτουργήσει μέσα σε αυτόν, να 

διακρίνει τις σχέσεις που συναντά και να τις αναπαραστήσει (Τζεκάκη, 1996). Το παιδί  

από τη μικρή ηλικία έχει την ανάγκη αλλά και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται το 

χώρο και να μπορεί να λειτουργεί μέσα σε αυτόν. Η αρχική προσέγγιση που κάνει είναι 

κιναισθητική δηλαδή μέσα από τις κινήσεις που κάνει με το ίδιο του το σώμα 

αντιλαμβάνεται και οικειοποιείται το χώρο, τα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω του  και 

διευκολύνεται να λειτουργήσει και να προσανατολιστεί μέσα σε αυτόν. Έτσι το 

ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα πρώτο σύστημα αναφοράς για τον προσανατολισμό στο 

χώρο καθώς τα αντικείμενα τοποθετούνται σε σχέση με αυτό.  Το  σύστημα αυτό  

αποτελείται  από τρία επίπεδα που τέμνονται, τα οποία προς τη μία ή την άλλη 

διεύθυνση εκφράζονται με  ζεύγη εννοιών (πάνω-κάτω, μπροστά-πίσω, δεξιά-

αριστερά). Ο Ζαχάρος, Κ. (2006), στο βιβλίο του, «Οι μαθηματικές έννοιες στην 
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προσχολικά εκπαίδευση και η διδασκαλία τους», αναλύει τα ζεύγη αυτά των εννοιών ως 

εξής: α) Το μπροστά, που ορίζεται από τη διεύθυνση του βλέμματος, το πίσω ορίζεται 

σε σχέση με το μπροστά, β) το δεξιά, από το δεξί χέρι και συνεπώς το αριστερά από το 

αριστερό, γ) το πάνω ορίζεται από το ύψος του κεφαλιού, ενώ το κάτω ορίζεται σε 

σχέση με το πάνω. Έτσι, σταδιακά μέσα από γνωστικές διαδικασίες οπτικοποίησης, 

προσανατολισμού και μετασχηματισμών ο άνθρωπος οικοδομεί την έννοια του χώρου, 

αντιλαμβάνεται δηλαδή τα αντικείμενα στο χώρο, τις ιδιότητες, τις σχέσεις και τους 

μετασχηματισμούς τους και οργανώνει σε νοερές αναπαραστάσεις αντικείμενα ή 

ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ή είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν (Sarama & 

Clements, 2009). 

Έρευνες,  (Clements & Battista, 1992;Τζεκάκη, 2007; Kelly& McNamara, 

2008;Sarama & Clements, 2009) υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της έννοιας του χώρου 

προϋποθέτει α) χωρική σκέψη (spatial thinking) , β) οπτικοποιημένη σκέψη (visual 

thinking) και γ) γεωμετρική σκέψη (geometrical thinking). 

Σύμφωνα με την Geographical Sciences Committee (2006), «η χωρική σκέψη 

προσδιορίζεται από 3 στοιχεία: αντίληψη  του χώρου, αναπαραστάσεις και συλλογισμό. 

Η αντίληψη του χώρου αναφέρεται σε σύνολο γνωστικών διαδικασιών, μέσω των 

οποίων το άτομο οικοδομεί και χειρίζεται νοητικές αναπαραστάσεις των αντικειμένων 

του χώρου, των σχέσεων και των μετασχηματισμών. Οι αναπαραστάσεις, είτε 

εσωτερικές (γνωστικές) είτε εξωτερικές (εικονιστικές, γλωσσικές, αισθητηριακές), 

παρέχουν τις φόρμες μέσα στις οποίες οι χωρικές πληροφορίες μπορούν να 

αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να μεταβιβαστούν. Ο χωρικός συλλογισμός 

περιλαμβάνει τα μέσα επεξεργασίας και ερμηνείας των δομημένων χωρικών 

πληροφοριών. Βασικό στοιχείο για τη δόμηση των εννοιών χώρου είναι η πλοήγηση, με 

την οποία το άτομο «βρίσκει το δρόμο του» στο χώρο. Αυτό απαιτεί προσανατολισμό, 

δηλαδή, ένα τρόπο κωδικοποίησης της θέσης του υποκειμένου στο χώρο είτε με βάση 

το σώμα του είτε με εξωτερικά σημεία αναφοράς». Ο προσανατολισμός είναι η 

κατεύθυνση του παιδιού με ένα σύστημα αναφοράς, που αρχικά είναι εγωκεντρικό ενώ 

στην συνέχεια γίνεται ετεροκεντρικό.Το παιδί αρχικά αναγνωρίζει: 

 τις σχέσεις των αντικειμένων με τον εαυτό του, στη συνέχεια 

 τις σχέσεις των αντικειμένων μεταξύ τους, και μόνο στο τέλος 

 τις σχέσεις του εαυτού του με τα αντικείμενα. (Τζεκάκη 1996).  

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των χωρικών και γεωμετρικών εννοιών 

αποκτά όλο και περισσότερη σημασία κι αυτό γιατί οι έννοιες χώρου και γεωμετρίας 

είναι στενά και καθημερινά συνδεδεμένες με την ύπαρξή μας, συνδέονται με πολλές 
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πτυχές της μαθηματικής σκέψης, βοηθούν στη μοντελοποίηση και αναπαράσταση 

εικόνων συμβόλων και προβλημάτων και βέβαια συνδέονται και με άλλες επιστήμες 

όπως αυτή της  τέχνης, των υπολογιστών, της ρομποτικής κ. ά. (Τζεκάκη 2010). 

Επιπλέον, σύμφωνα και με τη θεωρία του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους 

νοημοσύνης, διακρίνεται και  η χωρική νοημοσύνη, αυτή δηλαδή με την οποία ο 

άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χώρο και τα αντικείμενα μέσα σε αυτόν, τις ιδιότητες, τις 

σχέσεις και τους μετασχηματισμούς που τα χαρακτηρίζουν. (Gardner, 1983). Στα 

σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στην 

αντίληψη του χώρου, των οπτικών γωνιών, τη χωρική μνήμη, τη δημιουργία και 

επεξεργασία νοερών εικόνων και αναπαραστάσεων του χώρου, αυτό δηλαδή που 

αποκαλείται «χωρική οπτικοποίηση», καθώς θεωρείται πολύ σημαντική για τον 

άνθρωπο, τόσο όσο και η αντίληψη του αριθμού και των πράξεων  (Fielker, 1993). 

Επίσης σύμφωνα και με ερευνητές όπως ο Friedman (1995), οι χωρικές έννοιες 

συνδέονται μακροπρόθεσμα με τις υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, οπότε και 

αντίστοιχα όσοι μειονεκτούν στις χωρικές έννοιες, γεγονός που ξεκινάει από την 

έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης από τη μικρή ηλικία, εμφανίζουν υστερήσεις στις 

μαθηματικές επιδόσεις στη συνέχεια. (Levine et al., 1999). Συστηματικές, καθημερινές 

χωρικές εμπειρίες και λειτουργίες όπως η κατανόηση και η χρήση οδηγιών 

προσανατολισμού, η δημιουργία και η ανάγνωση χάρτη η αποτελεσματική 

μοντελοποίηση πραγματικών ή νοερών καταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα από την 

προσχολική ηλικία, εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις και δημιουργική μαθηματική 

σκέψη. Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών οι απλές χωρικές έννοιες μπροστά, πίσω 

κλπ,  εξελίσσονται και οργανώνονται με συστηματικό τρόπο δράσης που βοηθούν τα 

παιδιά να αναπτύξουν χωρική και γεωμετρική σκέψη, να οικοδομήσουν γνώσεις για τη 

θέση και τις σχέσεις των αντικειμένων, να κάνουν χωρικές αναπαραστάσεις και 

μετασχηματισμούς, να αντιστοιχήσουν χώρους και να θεμελιώσουν έτσι μαθηματικές 

έννοιες σε υψηλό επίπεδο κάτι που θα τα βοηθήσει στη μελλοντική τους εξέλιξη τόσο 

στις σχολικές επιδόσεις όσο και στην ενήλικη ζωή τους. 

 

1.5. Μεθοδολογική  Προσέγγιση 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εντοπίζουμε στα Προγράμματα Σπουδών το 

ενδιαφέρον να οδηγηθούν οι μαθητές μέσα από τις ανάλογες δράσεις στη «μαθηματική 

σκέψη» και όχι στην απλή απομνημόνευση μαθηματικών εννοιών. Συγκεκριμένα για το 

νηπιαγωγείο, στον  «Οδηγό Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2005) 
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αναφέρεται «…κυρίαρχος στόχος είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με 

τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη … να αρχίσουν να σκέφτονται με 

μαθηματικό τρόπο… να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούν τα 

Μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο» (σ.155). 

Σύμφωνα με το  νεότερο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2014), όπου 

προσδιορίζονται αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι της θεματικής ενότητας των 

Μαθηματικών που αφορά το Χώρο και τη Γεωμετρία, τα παιδιά θα πρέπει να 

διευκολύνονται ώστε: 

 να εντοπίζουν και να περιγράφουν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές με 

εκφράσεις του τύπου «πάνω κάτω, αριστερά – δεξιά», σε ποικίλα περιβάλλοντα 

όπως η τάξη, η αυλή κ.ά. ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με τη 

χρήση απλών χωρικών εννοιών. 

 να αναγνωρίζουν οικείους απλούς χάρτες, εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές. 

 να εντοπίζουν, περιγράφουν και αναπαριστούν θέσεις, διευθύνσεις και 

διαδρομές σε τετραγωνισμένα περιβάλλοντα. (σ.172) 

Οι εκπαιδευτικοί, συνεχίζει το Πρόγραμμα Σπουδών, συμβάλλουν στην υλοποίηση 

αυτών των στόχων όταν οργανώνουν παιχνίδια προσανατολισμού στο χώρο, με 

σύστημα αναφοράς τα ίδια τα παιδιά ή εκτός από τα ίδια τα παιδιά και τοποθετούν π.χ. 

δεξιά – αριστερά, μπροστά – πίσω από το σύστημα αναφορά αντικείμενα ή παιδιά. 

Σταδιακά οργανώνουν πιο σύνθετα παιχνίδια με αλλαγή του χώρου, παιχνίδια με 

αντικείμενα ή πιόνια που πρέπει να διευθετηθούν στο χώρο ή μεταφέροντας τη δράση 

σε αναπαραστάσεις (παιχνίδια με αντικείμενα ή πιόνια σε χάρτη). Βοηθούν τα παιδιά 

να δημιουργήσουν χάρτες και τα ενθαρρύνουν να τους χρησιμοποιήσουν για να 

αναπαραστήσουν μετακινήσεις και διαδρομές, οργανώνουν παιχνίδια τοποθέτησης σε 

βιωματικά (πλακόστρωτο), πραγματικά (σκακιέρα, βάση logo) και αναπαραστατικά 

(τετραγωνισμένο χαρτί) περιβάλλοντα και καλούν τα παιδιά να εντοπίσουν τρόπους 

περιγραφής μίας θέσης ή μίας διαδρομής, οργανώνουν παιχνίδια κατασκευών όπου τα 

παιδιά αναπαράγουν σχηματισμούς. (σ. 172-174). 

Στα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η οργάνωση του προγράμματος για την επίτευξη 

των στόχων μεθοδολογικά προσεγγίζεται κυρίως μέσω του παιχνιδιού. Το παιχνίδι 

αποτελεί για το παιδί, από τη στιγμή που γεννιέται τον απόλυτα φυσικό τρόπο μάθησης 

και ανάπτυξης, είναι το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του. Είναι θεμελιώδης 

η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και σημαντικοί παιδαγωγοί στο πέρασμα των 

χρόνων έχουν τονίσει τη θέση και την αξία του στην εξέλιξη του παιδιού. Ο  J. 

Rousseeau,  ο J.Dewey, o F. Froebel, η M. Montessori και άλλοι παιδαγωγοί, τόνισαν 
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και υπογράμμισαν την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού ως ένα σύνθετο και πολύμορφο 

φαινόμενο που εκδηλώνεται με διάφορες πράξεις και εκφάνσεις. Το παιχνίδι αποτελεί 

τη βάση  της διαδικασίας της μάθησης για τα παιδιά. Τους δίνει  τη δυνατότητα να 

μάθουν να οικοδομούν τη γνώση αλλά και να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους. Είναι η 

ίδια η  μάθηση μέσα από την πράξη. 

Το παιχνίδι, σε όλες του τις μορφές,  προσφέρει ευκαιρίες για εμπλοκή με την 

καθημερινή ζωή και τον κόσμο των ενηλίκων που τα παιδιά πρέπει να οικειοποιηθούν, 

συνδέει τη μάθηση με τις καθημερινές εμπειρίες, παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με 

βιωματικό τρόπο, επιτρέπει στο παιδί να λειτουργήσει με τους δικούς του ρυθμούς και 

συγχρόνως συνδυάζεται με την κατάλληλη υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση 

των ενηλίκων.  Προάγει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, βελτιώνει τις δεξιότητες και 

διευρύνει την ικανότητα του παιδιού να αναπτύσσει σχέσεις και να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα ως πρόκληση. Σύμφωνα και με το Πρόγραμμα Σπουδών το παιχνίδι 

αναδεικνύεται «ως ο πυρήνας του προγράμματος» και στη δομημένη του μορφή, 

συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους μιας οργανωμένης δραστηριότητας ή ενός 

σχεδίου εξελικτικών δραστηριοτήτων, με νέες εμπειρίες, εμβάθυνση και αναστοχασμό 

(Αυγητίδου, 2012). Ο εκπαιδευτικός καλείται να εμπλουτίσει το παιχνίδι, να 

αναγνωρίσει τις ευκαιρίες μάθησης σε αυτό και να τις προωθήσει, να οργανώσει το 

παιχνίδι με τη συνεργασία των παιδιών μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων 

και να διευκολύνει την εξέλιξή του (Αυγητίδου 2012), ώστε να πετύχει τα υψηλότερα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Ο Γερμανός (2004), διαχωρίζει τη λειτουργία του παιχνιδιού 

σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, τονίζει την παιδαγωγική αξία του και το παιχνίδι 

καταγράφεται ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών,  των παιδιών και των 

εκπαιδευτικών κυρίως  ως όργανο επίλυσης συγκρούσεων ή δυσκολιών στη 

συνεργατική τους σχέση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

το παιχνίδι αξιοποιείται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και 

στην ανάπτυξη μιας δημιουργικής αναπτυξιακής πορείας.  

Το παιχνίδι, διδάσκει και μορφώνει το παιδί, εξασκεί και οδηγεί τη σκέψη του, 

το ψυχαγωγεί και το αναπτύσσει (Κάππας Χ., 2005). Το παιχνίδι για τα μικρά παιδιά 

σύμφωνα με Βρυνιώτη Κ. , Κυρίδης Α., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου Ε , Χρυσαφίδης Κ, 

(2008), είναι η εργασία και ο δρόμος που τα οδηγεί στη μάθηση. Έρευνα των 

παραπάνω, σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών και του εγκεφάλου έδειξε πως τα 

παιδιά κατανοούν αυτά που συμβαίνουν γύρω τους μέσα από ενεργητικές διαδικασίες 

και μία από τις περισσότερο αποτελεσματικές διαδικασίες κατανόησης του κόσμου 

αποτέλεσε το παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσεται η συμβολική σκέψη του 
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παιδιού και καθώς αυτό γίνεται πιο πολύπλοκο και θέτει  τα παιδιά μπροστά στην 

πρόκληση της επίλυσης ποικίλων προβλημάτων, τα βοηθά  να εξελίξουν τη σκέψη 

τους, καθώς αυτή  γίνεται πιο ευέλικτη και να οικοδομήσουν νέες γνώσεις.   

Έτσι, «το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά 

καλύπτουν όλες τις αναπτυξιακές τους ανάγκες» (Μaxim, 1989).  Η διδακτική 

διαδικασία επομένως μπορεί να οργανωθεί αποτελεσματικότερα και με πιο ευχάριστο 

τρόπο με τη βοήθεια του παιχνιδιού και σύμφωνα με την «παιδαγωγική του 

παιχνιδιού», κλάδο της Παιδαγωγικής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, το 

παιχνίδι προτείνεται τόσο ως μέσο αγωγής όσο και οργανωμένης διδασκαλίας και 

μάθησης. (Πανταζής, 2003). Σύμφωνα και με την Κοσσυβάκη (2003), στον ορισμό της 

παιγνιώδους διαδικασίας, το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί μέσο, μέθοδος αλλά και 

μοντέλο διδασκαλίας, καθώς μπορεί να αποτελέσει  περιεχόμενο ή  στόχο  μαθησιακής 

διαδικασίας, να ενσωματωθεί ως μέσο διδασκαλίας ή το ίδιο το μάθημα να είναι ένα 

δομημένο παιχνίδι. Η Γκλιάου (2005), βασιζόμενη στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του 

νηπιαγωγείου, επισημαίνει πως το παιδί μέσα από το παιχνίδι ανακαλύπτει, 

πειραματίζεται, οικοδομεί ιδέες και σκέψεις, ανακαλύπτει, αξιολογεί, επικοινωνεί, 

αναπτύσσει δεξιότητες,  μαθαίνει και αξιοποιεί  δεδομένα, έρχεται αντιμέτωπο με τους 

φόβους του, αξιοποιεί τα λάθη του χωρίς να έχει το άγχος της αποτυχίας, κατανοεί 

καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους. Ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας του 

Προγράμματος, στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, προσδιορίζει και 

το ρόλο και τη θέση του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη, ο οποίος έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία  ενός πλούσιου σε ερεθίσματα προγράμματος. Για να 

προωθηθεί το παιχνίδι των παιδιών, ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα λειτουργικό και 

ενδιαφέρον για τα παιδιά μαθησιακό περιβάλλον, εξοπλισμένο με αντικείμενα, ποικίλα 

υλικά και πληροφοριακά στοιχεία που προκαλούν τα παιδιά να τα εξερευνήσουν και 

συμμετέχει και ο ίδιος στο παιχνίδι θέτοντάς τους τις ερωτήσεις και ενθαρρύνοντάς τα 

να σκεφτούν (Σιβροπούλου, 1998; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). 

Η μαθησιακή διαδικασία πλαισιώνεται κυρίως από το δομημένο παιχνίδι που 

αποτελεί με άμεσο και προκαθορισμένο τρόπο κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου 

εξελικτικών δραστηριοτήτων. Η νηπιαγωγός εμπλέκεται στο παιχνίδι των παιδιών, για 

να το καθοδηγήσει, να το ενισχύσει και να το εμβαθύνει με στόχο να συνδέσει 

προηγούμενες εμπειρίες, να δημιουργήσει καινούριες, να διαπλέξει συγκεκριμένους 

στόχους, να εξελίξει ένα σχέδιο δραστηριοτήτων, να διευκολύνει και να εμπλουτίσει τη 

διαδικασία. Μέσα από μια προσεκτικά σχεδιασμένη παρέμβαση, πρέπει να αναδείξει  

τη μαθησιακή αξία του παιχνιδιού για να συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία 
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(Balfanz, Ginsburg,& Greenes, 2003; Edwards, Gandini, & Forman, 1998; Schuler, 

2011). Σημαντική επομένως, βρέθηκε να είναι η συμβολή του παιχνιδιού όταν το 

σχολικό πρόγραμμα οργανώνεται με επίκεντρο το παιχνίδι και ως συνέπεια μπορούμε 

να περιμένουμε μέσω του παιχνιδιού, σημαντική  βελτίωση της μεταβίβασης των 

δεξιοτήτων σε άλλες καταστάσεις, σε σύγκριση με πιο συμβατικές μεθόδους μάθησης 

(Bray & Cooper, 2007; Copland,1995).  

 

2.ΤΠΕ 

2.1.  Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

Η ψηφιακή ικανότητα, η επαρκής δηλαδή κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου 

και των ευκαιριών της τεχνολογίας στην προσωπική και κοινωνική ζωή καθώς και στην 

εργασία, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την κατάρτιση και την 

εκπαίδευση (2007), εντάσσεται στις βασικές ικανότητες που «χρειάζονται όλοι για την 

προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την 

κοινωνική ένταξη και την απασχόληση». Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η διαρκής βελτίωσή του που 

είναι αναμφίβολα ένα από τα κυρίαρχα θέματα κάθε χώρας (Αλαχιώτης, 2002), οφείλει 

να στοχεύει και να περικλείει την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων.  Η επιτυχής 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις σύγχρονες απαιτήσεις έχει στόχο την 

αποτελεσματικότερη γνώση. Σύμφωνα με το Χρυσαφίδη (1998), στο παραδοσιακό 

σχολείο κυριαρχούσε και κυριαρχεί ακόμα, όπου εφαρμόζεται, η οργάνωση του 

περιεχομένου της διδασκαλίας σε αναλυτικά προγράμματα, η αυστηρή οριοθέτηση των 

μαθημάτων, η κατάτμηση της ύλης και η χρήση μια παιδαγωγικής στηριγμένης στο 

λόγο, στην αυθεντία του δασκάλου και στην ιερότητα της γνώσης των σχολικών 

εγχειριδίων. Έτσι, στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα διαμορφώθηκε μια έντονη 

αμφισβήτηση της εκπαίδευσης «παραδοσιακής μορφής» και της χαρακτηριστικής 

«περιχαράκωσης» μεταξύ των ξεχωριστών γνωστικών αντικειμένων. Προέκυψαν 

λοιπόν στη σύγχρονη διδακτική οι όροι «διαθεματική» και «διεπιστημονική 

προσέγγιση». Χαρακτηριστικό της είναι «η οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος 

κατά την οποία διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διδασκόμενων κλάδων εξαλείφονται 

και παύουν να υφίστανται ξεχωριστά – «διακριτά πεδία διδακτικών αντικειμένων» 

(Wolfiger & Stockard, 1997).  

Σε αυτό το πλαίσιο μία συνεχώς αυξανόμενη τάση είναι και η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την υποστήριξη της επίτευξης των μαθησιακών 
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στόχων. Και στο παρελθόν έχει γίνει χρήση της τεχνολογίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση) 

και έχει τη θέση της στην ιστορία της εκπαίδευσης. Ωστόσο η χρήση της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας έχει σημαντική θέση στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Μάλιστα η πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές έχει αυξηθεί κατά πολύ και 

αυξάνεται διαρκώς (Naujokaitis, 2012; Oblinger & Oblinger, 2005) αφού η τεχνολογία 

δίνει νέες δυνατότητες και το κόστος του υλικού και του λογισμικού έχει μειωθεί. 

Ερευνητές και εκπαιδευτικοί όλο και περισσότερο εμπλέκουν τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές στη διδασκαλία διότι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της, δίνεται η 

δυνατότητα σημαντικής ενίσχυσης της διδασκαλίας, εξοικονομείται διδακτικός χρόνος, 

αυξάνεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών (Bahr, & Rieth, 1989, Ford, Poe, & Cox, 

1993) και γενικά λειτουργεί με κάθε τρόπο θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών, των ΤΠΕ δηλαδή, οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο την 

εκπαίδευση αλλά και όλους τους τομείς της επιστήμης και της ζωής μας. Οι ραγδαίες 

εξελίξεις στις ΤΠΕ αλλάζουν καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, 

εκπαιδευόμαστε, συν-εργαζόμαστε, ψυχαγωγούμαστε, κλπ. Όλες οι προσωπικές, 

κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των πολιτών της κοινωνίας, της 

οικονομίας και της γνώσης υποστηρίζονται από εφαρμογές ΤΠΕ. Η ανάγκη να 

προσαρμοστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

παιδαγωγικών δεδομένων καθώς και της αγοράς εργασίας με τις ανάλογες απαιτήσεις, 

μόρφωσης, κατάρτισης και ικανοτήτων που διαρκώς εξελίσσονται, οδηγεί στην 

αναγκαία εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με 

δεδομένο ότι αυτή θέτει τις βάσεις και τα θεμέλιά της από την προσχολική ακόμη 

ηλικία. Το παραδοσιακό σχολείο με την αυθεντία του δασκάλου, που κατέχει την μία 

και μοναδική γνώση και τη μεταδίδει με παθητικό τρόπο στους μαθητές του, 

μετατρέπεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ, σε σχολείο νέου τύπου, όπου ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και συνεργατικός, μέσω του 

υπολογιστή η γνώση και η πληροφορία ποικίλλουν και τα παιδιά έχοντας ενεργητικό 

ρόλο σε όλη τη διαδικασία, οικοδομούν τη γνώση. Οι σύγχρονες τεχνολογίες 

προσφέρουν τη δυνατότητα να εξηγούνται με παραστατικό τρόπο και με πολλαπλά 

παρουσιαστικά μέσα τα γνωστικά αντικείμενα, να διευκολύνεται η επικοινωνία και η 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, να καταργείται η μία «πηγή» 

μαθησιακού υλικού, η οποία πολλές φορές περιέχει ξεπερασμένες πληροφορίες και, ως 

συνεπακόλουθο αυτών, να μπορεί να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη του υποκειμένου 

στην εκπαίδευση (Conole, 2012).  
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Η τεχνολογία καθώς εξελίσσεται ραγδαία, αυτονόητα οδηγεί την ίδια την 

κοινωνία σε σημαντικές αλλαγές, επομένως η εκπαίδευση και η ίδια η μαθησιακή 

διαδικασία, καλούνται να ακολουθήσουν, να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν 

στους πολύ γρήγορους αυτούς ρυθμούς, προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους 

τους. Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ (www.Eurydice.org), το Ευρωπαϊκό δηλαδή Δίκτυο 

Πληροφόρησης για την εκπαίδευση που παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές ευρωπαϊκών χωρών, σε έρευνά 

του (2011), σημειώνει ότι οι ΤΠΕ αποτελούν μέρος του προγράμματος Σπουδών των 

μαθητών παντού σχεδόν στην Ευρώπη και  προωθούνται ευρέως σε κεντρικό επίπεδο 

ως εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης. Ακόμη, καινοτόμες  μέθοδοι  διδασκαλίας  

βασισμένες σε ενεργή και εμπειρική εκμάθηση προωθούνται ευρέως στην  Ευρώπη και 

η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών, συστήνει ή προτείνει διάφορες καινοτόμες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπου οι μαθητές μαθαίνουν βάσει του δικού τους 

υπόβαθρου, εμπειριών και ενδιαφερόντων. Επιπλέον, συνεχίζει η έρευνα του δικτύου, 

αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να ενισχυθούν αποτελεσματικά μέσω της 

χρήσης των ΤΠΕ με στόχο την αύξηση της δέσμευσης των μαθητών και τη βελτίωση 

των αποτελεσμάτων τους. Στις περισσότερες χώρες όπου οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

προτείνονται ή συστήνονται σε επίσημα έγγραφα, παρέχεται υποστήριξη τόσο στα 

σχολεία όσο και στους δασκάλους υπό μορφή συμβουλών, για να εφαρμόσουν αυτές 

της νέες μεθόδους διδασκαλίας, που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα μπορούσε παρά να εντάξει στους 

στόχους του τα παραπάνω επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να αναβαθμίσει και να 

βελτιώσει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, σύμφωνα  με το 

Υπ.Ε.Π.Θ, στην ιστοσελίδα του γραφείου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) 

αναφέρεται: «Στο σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στόχος είναι να μπορούν οι 

μαθητές να αξιοποιούν την τεχνολογία για να πειραματιστούν, να διερευνήσουν 

συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες, να καταλάβουν πολύπλευρα βασικές έννοιες 

όλων των μαθημάτων, για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να 

καλλιεργήσουν τη συνεργασία μεταξύ τους. Η επίτευξη του στόχου αυτού, 

προϋποθέτει, πέρα από τη δημιουργία υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα 

σχολεία, την ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού 

περιεχομένου, τέτοιου ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο ως εργαλείο καθημερινής 

χρήσης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία. Η διερευνητική μάθηση, η 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης 

αποτελούν βασικές παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη του 
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εκπαιδευτικού λογισμικού. Ζητούμενο είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό να ενθαρρύνει 

την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, να δίνει δυνατότητες για παραπέρα ανάπτυξη και 

προσέγγιση των θεμάτων που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα και δυνατότητες 

παρέμβασης στη δομή και παρουσίαση του λογισμικού από την εκπαιδευτική 

κοινότητα, να εστιάζει σε απόκτηση δεξιοτήτων, να αξιοποιεί το διαδίκτυο και τις 

δυνατότητες  των Η/Υ για πολλές ταυτόχρονες αναπαραστάσεις,  προσομοιώσεις 

φαινομένων κλπ.» (ΚτΠ, 2009).  

 

2.2. ΤΠΕ & Προσχολική ηλικία 

 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση μαθησιακών 

καταστάσεων που θα παρέχουν  στα παιδιά, μέσα από καθημερινές δράσεις τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν αβίαστα δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού. Στο 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, τα παιδιά, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και στο 

πλαίσιο καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων, έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν, 

εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές λειτουργίες των Τ.Π.Ε. με στόχο: α) την 

αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας σε πολλαπλή 

μορφή, την ανάπτυξη των ιδεών και την προσωπική έκφραση και δημιουργία, β) την 

επικοινωνία και τη συνεργασία, γ) τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη 

και την επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και δ) την κατανόηση 

του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό 

(Α.Π., 2014). Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. σύμφωνα με το  παραπάνω πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου είναι σημαντική γιατί καθιστά τα παιδιά ικανά:  

-να κατανοούν το σκοπό, τη φύση και το ρόλο της τεχνολογίας και των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην καθημερινότητα τους και στην κοινωνία,  

 -να εξοικειώνονται και σταδιακά να αυτονομούνται στη χρήση και τη μεθοδολογία 

χρήσης των Τ.Π.Ε.,  

 -να αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, αιτιολόγησης, μεταγνώσης, 

συνεργασίας, επικοινωνίας, συντονισμού των κινήσεων, επίλυσης προβλημάτων, 

δημιουργικής σκέψης, καινοτομίας, αυτοαξιολόγησης,  

- να εφαρμόζουν, με την κατάλληλη ενθάρρυνση, γνώσεις και δεξιότητες,  

- να διερευνούν τις πιθανές ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχουν (οι Τ.Π.Ε.),  

- να συνεκτιμούν τους δυνητικούς κινδύνους και να κατανοούν πώς, πότε, γιατί και με 

ποιον τρόπο χρησιμοποιούν την τεχνολογία,  
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-να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και να σχεδιάζουν διαδικασίες, ώστε να 

υλοποιούν έργα στην καθημερινότητα τους.  

Σκοπός της χρήσης των ΤΠΕ, σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης αλλά και στο 

νηπιαγωγείο είναι να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον πιο ανοιχτό, πιο 

ευέλικτο, πιο ελκυστικό και πιο μαθητοκεντρικό, έτσι ώστε η τεχνολογία να λειτουργεί 

ως βοηθός του εκπαιδευομένου, προσφέροντάς του πρόσβαση σε γνώση, βοήθεια, 

καθοδήγηση, διευκολύνσεις και γενικότερα κίνητρα για μάθηση και επικοινωνία.  

Βέβαια όπως κάθε μορφή ανάπτυξης και οργάνωσης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, το ίδιο και η ανάπτυξη μαθημάτων με τη χρήση ΤΠΕ απαιτεί μεθοδικό 

και λεπτομερή σχεδιασμό (Laurillard, 2008). Βασικές βέβαια αρχές της διδακτικής 

προσέγγισης που αφορά τη μαθησιακή περιοχή των ΤΠΕ, είναι ότι η χρήση τους στο 

νηπιαγωγείο δεν είναι αυτοσκοπός, λειτουργεί σε σχέση με όλες τις γνωστικές περιοχές 

του Προγράμματος, συνδυάζεται με τις καθημερινές δράσεις, εξυπηρετεί 

συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις, ενσωματώνεται στην 

καθημερινότητα για να προσθέσει αξία στην παιδαγωγική διαδικασία, λαμβάνει υπόψη 

τις προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών και υποστηρίζει τους 

στόχους του Προγράμματος συνολικά ως αναπόσπαστο εκπαιδευτικό εργαλείο, 

κάνοντας επίσης τη μαθησιακή διαδικασία σαφώς πιο ευχάριστη και ελκυστική. 

Επομένως δεν αναφερόμαστε απλά σε ένα διδακτικό μέσο αλλά ουσιαστικά σε ένα 

γνωστικό εργαλείο που σύμφωνα και με τους Ράπτη Α., & Ράπτη Α., (2006), 

διευκολύνει τους μαθητές στη γνωστική τους ανάπτυξη καθώς τους βοηθά να 

σκέφτονται και να μαθαίνουν μέσα από τις σκέψη τους. Εξάλλου, τα παιδιά πριν ακόμα 

έρθουν στο νηπιαγωγείο έχουν πλήθος  από τεχνολογικές εμπειρίες στην καθημερινή 

ζωή τους και όπως επισημαίνουν οι Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ (2001) δεν είναι λίγες 

οι φορές που έχουν περισσότερες γνώσεις από τους ενήλικες σε αυτόν τον τομέα. Οι 

Hertzog & Klein (2005) ορίζουν μια σημαντική διαφορά  ανάμεσα στη σημερινή γενιά 

των μαθητών και αυτή των γονιών τους, όσο αφορά την τεχνολογία και τη χρήση της. 

Πολύ εύστοχα σημειώνουν ότι τα παιδιά δε χρειάζονται να προσαρμοστούν στην 

καινούρια τεχνολογική κοινωνία διότι γεννήθηκαν σε αυτήν, σε αντίθεση με τους 

γονείς τους που απέκτησαν τις τεχνολογικές τους γνώσεις σε μεγάλη ηλικία, κάτι 

δηλαδή σαν μια ξένη γλώσσα. Το  γεγονός ότι τα μικρά παιδιά «γεννιούνται» μέσα 

στην τεχνολογία, επηρεάζει θετικά την ενσωμάτωση των ψηφιακών και τεχνολογικών 

εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση καθώς έτσι συνδέεται η καθημερινή ζωή των 

παιδιών και τα ενδιαφέροντά τους με το σχολείο γεγονός που ενισχύει το ρόλο της 

εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες που είναι να αξιοποιήσει τα βιώματα των παιδιών να 
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τα εμπλουτίσει, και να τα διευρύνει, ώστε να γίνουν η βάση πάνω στην οποία θα 

οικοδομηθεί η νέα γνώση (Piaget & Inhelder, 1969, στο Δαφέρμου Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006, Χρυσαφίδης, 1994).  

Συγχρόνως με την ενσωμάτωση των ψηφιακών και τεχνολογικών εφαρμογών 

στην προσχολική εκπαίδευση και την αξιοποίησή τους ως νοητικό εργαλείο, το 

σχολείο, προσφέρει στα παιδιά τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη μετέπειτα 

ζωή τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ανταποκρινόμενο 

στις παγκόσμια ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και στοχεύοντας στον τεχνολογικό 

αλφαβητισμό. 

 

3. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

 

3.1. Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

«Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα νέο σχετικά εργαλείο διδακτικής προσέγγισης 

μαθημάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την πληροφορική, τη μηχανική, την τέχνη 

κ.λπ., και συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, 

μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κ.λπ. συμβάλλοντας ταυτόχρονα 

στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικότητας και άλλων 

δεξιοτήτων, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με ελκυστικό 

τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου», σημειώνει ο Ν. Τζιμόπουλος, σε 

συνέντευξή του στην καθημερινή στις 28/08/2016.  

Αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών 

που προετοιμάζουν και εξοικειώνουν τα παιδιά με τις νέες τεχνολογίες. Καθώς η 

ρομποτική αποτελεί την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας, η εκπαιδευτική ρομποτική, 

συμβάλλει τα μέγιστα στον τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών καθώς και την 

ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων και είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διδακτική προσέγγιση μέσα 

από τη χρήση ρομπότ, η εκπαιδευτική δηλαδή ρομποτική, συνδυάζει τη δυνατότητα 

των μαθητών να λειτουργούν σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον συνεργατικά, 

αλληλοεπιδρώντας και επικοινωνώντας για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Τους 

βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις, κριτική σκέψη, εξοικείωση με την τεχνολογία και 

μάλιστα όχι στα στενά πλαίσια ενός υπολογιστή, αλλά μέσα στον πραγματικό κόσμο. Ο 

μαθητής εμπλέκεται στη δράση, με διασκεδαστικό τρόπο και επιπλέον η εκπαιδευτική 

ρομποτική μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης, να 
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συνδυαστεί κα με άλλα γνωστικά αντικείμενα πέρα από την προφανή συμβολή της στον 

τεχνολογικό αλφαβητισμό καθώς και να ενισχύσει τη βελτίωση της ποιότητας της 

επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους σχολείων.  

Οι Τσοβόλας & Κόμης (2008) σχολιάζουν ότι ο προγραμματισμός των 

ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους 

μαθητές με τα εξής χαρακτηριστικά: α) είναι έντονα παρακινητικό, και συνεπώς 

παράγοντας υψίστης σημασίας για τη διδακτική, β) ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής-

πλάνης, γ) αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μία και μοναδική 

σωστή λύση, δ) υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, αφού μας αναγκάζει 

να σκεφτούμε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε. 

Στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήματος να αλλάξει ριζικά τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και να υιοθετήσει νέες διδακτικές μεθόδους, 

καινοτόμες δράσεις και ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα,  η εκπαιδευτική ρομποτική 

αποτελεί εργαλείο διδακτικής προσέγγισης που έχει τη δυνατότητα να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές, καθώς συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και τη μετατρέπει σε 

μια ευχάριστη δραστηριότητα, εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης 

μέσα από την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων που έχουν νόημα για αυτούς, 

συνδυάζει φυσικούς χειρισμούς, ή κατασκευές, ενισχύει τη συνεργασία, και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την κατάκτηση ακόμη πιο σύνθετων εννοιών. 

Πρόκειται για μία καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση (Αλιμήσης, 2008), που 

ενθαρρύνει τους μαθητές να ενταχθούν στη διαδικασία μάθησης. Ακόμη επιτρέπει την 

ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, ενισχύει 

τα κίνητρα για μάθηση, καλλιεργεί την επικοινωνία και τη λεκτική έκφραση ιδεών μέσα 

από τη λειτουργία της ομάδας καθώς οι μαθητές αναγκάζονται να εξηγήσουν ιδέες και 

σκέψεις τους και υποστηρίζει έμπρακτα τη βιωματική μάθηση.  Ερευνητές όπως ο 

Papert (1993), υποστηρίζουν ότι εάν οι ασκήσεις ρομποτικής χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν σημαντικά τη 

διδασκαλία..  

Την τελευταία πάντως δεκαετία η ρομποτική άρχισε να ξεφεύγει από το 

περιβάλλον του εργαστηρίου και να εισέρχεται στην πραγματικότητα, στο σχολικό 

περιβάλλον και συγκεκριμένα στη σχολική τάξη σημειώνουν οι Chambers, & 

Carbonaro (2003). Η βάση για να ξεκινήσει η ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως 

εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία σε διάφορα επίπεδα, σύμφωνα με τους 

Chambers & Carbonaro (2003), αποδίδεται στον Jonassen (2000) ο οποίος πρώτος 

έδωσε το έναυσμα, το θεωρητικό υπόβαθρο και το κίνητρο για την ενσωμάτωση της 
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ρομποτικής (τεχνολογίας) ως εργαλείο εκπαίδευσης. Το επιχείρημα του ότι η 

τεχνολογία και τα διάφορα τεχνολογικά μέσα μπορούν να θεωρηθούν ως νοητικά 

εργαλεία (cognitivetools) ή “Mindtools” (αυτός ο χαρακτηρισμός προσδιορίζει γενικά  

διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και  το Διαδίκτυο), τα 

οποία ενισχύουν και εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν αυτό που 

ενίσχυσε την αξιοποίηση της ρομποτικής ως εργαλείο εκπαίδευσης. Αποτελέσματα 

διαφόρων πιλοτικών ερευνών (π.χ Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2008; 

Ελευθεριώτη, Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2010) δείχνουν ότι η αξιοποίηση 

για παράδειγμα του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms που είναι μια γραμμή 

παραγωγής της Lego που συνδυάζει προγραμματιζόμενα τούβλα με ηλεκτρικές 

μηχανές, αισθητήρες, τούβλα Lego, και τεχνικά κομμάτια Lego (όπως εργαλεία, 

άξονες, ακτίνες, και υδραυλικά μέρη) κατάλληλα για να χτίσει ο χρήστης ρομπότ και 

άλλα αυτοματοποιημένα ή αλληλεπιδραστικά συστήματα, (Wikipedia) στις διάφορες 

εκδόσεις του, μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο κάτω 

από κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμοι βοηθοί του 

εκπαιδευτικού και να δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πράξη οι θεωρίες για την 

κατασκευή της γνώσης μέσα από έρευνα, δοκιμή και απόρριψη. 

Τέλος, κάποιες πρόσφατές έρευνες (Williams, & Prejean, 2010) υποστηρίζουν 

ότι η ρομποτική είναι εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των 

γνώσεων και ικανοτήτων του 21
ου

 αιώνα που χρειάζονται οι μαθητές μας για να 

επιβιώσουν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη Κοινωνία της Τεχνολογίας, Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας. Η  χρήση της ρομποτικής στην εκπαίδευση πιθανώς παραπέμπει 

αυτονόητα σε μεγαλύτερες κάπως ηλικίες, ίσως σε αυτές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ωστόσο αυτό σύμφωνα με τους ερευνητές αποτελεί μύθο, καθώς 

πειράματα και εφαρμογές έχουν καταγραφεί πλέον και με παιδιά δημοτικού σχολείου 

αλλά και νήπια 3 και 4 ετών, όπως επισημαίνουν ήδη από το 2002 σε άρθρο τους, οι 

Bers, Ponte, Juelich, Viera, & Schenker. 

 

3.2. Προγραμματιζόμενα Παιχνίδια 

 

Βασικό  εργαλείο της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελεί το προγραμματιζόμενο 

ρομπότ. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δομών 

υψηλού μάλιστα επιπέδου από τα παιδιά. «Το προγραμματιζόμενο ρομπότ αποτελεί ένα 

νέο αντικείμενο στο περιβάλλον του παιδιού. Απομνημονεύει μια σειρά εντολών, τις 
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οποίες εκτελεί διαδοχικά, επιτρέποντας στο παιδί να διερευνήσει το χώρο μέσα από την 

τεχνολογία. Το ρομπότ ενσαρκώνει μια οντότητα προικισμένη με αυτονομία που είναι 

ικανή να εκπληρώσει συγκεκριμένες εκ των προτέρων διεργασίες μέσα σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε σχολικό επίπεδο, το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο που επιτρέπει να επέμβουμε στη γνωστική ανάπτυξη 

των παιδιών, καθώς και ως τεχνούργημα οικοδόμησης και αφομοίωσης τεχνικών 

γνώσεων». (Κόμης  2012, σελ. 331-340). 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στην προσχολική και την πρώτη 

σχολική ηλικία, αξιοποιούνται διάφορες «ρομποτικές κατασκευές», ελκυστικές για 

αυτή την ηλικία, με τη μορφή παιχνιδιού - αντικειμένου, πχ αυτοκινήτου ώστε στα 

μικρά παιδιά να δίνεται η δυνατότητα τόσο να προγραμματίζουν αλλά και με παιγνιώδη 

ερεθίσματα να ανταποκρίνονται σε σενάρια με δράση, πλοκή και λύση, γεγονός που τα 

βοηθά στην οικοδόμηση της γνώσης. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης 

διάφορων γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσει και οργανώνει τη σκέψη, 

προσδίδοντας ένα θετικό κίνητρο στη μάθηση. Στην προσχολική ηλικία που αφορά το 

Νηπιαγωγείο, ο παιδαγωγικός στόχος της ρομποτικής συνδέεται κατά κύριο λόγο με το 

χειρισμό ενός ρομπότ και όχι με την κατασκευή του, επιτρέποντας έτσι στα παιδιά της 

ηλικίας αυτής, προκείμενου να επιλύσουν ένα πρόβλημα να οργανώσουν μια σειρά από 

εντολές, να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν το περιβάλλον στο οποίο θα 

κινηθούν, να προβλέψουν και να αλληλεπιδράσουν. Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ρομποτικής είναι κυρίως δύο, τα περιβάλλοντα 

τύπου Lego-Logo που επιτρέπουν και συνδυάζουν την κατασκευή και τον 

προγραμματισμό ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και τα προγραμματιζόμενα παιγνίδια τύπου Logo (Bee-Bot και Pro-Bot), τα 

οποία αφορούν κυρίως την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.  Η Logo είναι 

γλώσσα προγραμματισμού η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970 από την ομάδα 

του Seymour Papert, με τη συμβολή της Cynthia Solomon και της Wally Feuerzeig ως 

μαθησιακό εργαλείο και το όνομά της προέρχεται από την ελληνική λέξη «ΛΟΓΟΣ». 

Θεωρείται ιδανικό εργαλείο για να μαθαίνει κανείς  «κάνοντας»  (learning by doing) 

και αναμφίβολα αποτελεί  σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων εξερεύνησης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, 

λογικής-αλγοριθμικής σκέψης. Τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια τύπου Logo που 

αξιοποιούνται στην προσχολική κυρίως ηλικία, είναι προγραμματιζόμενα ρομπότ 

δαπέδου, τα οποία προγραμματίζονται από τα παιδιά για να εκτελέσουν κάποια 

διαδρομή. Έτσι τα παιδιά σχεδιάζουν και προσδιορίζουν το σύνολο των εντολών που 
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εισάγονται στο ρομπότ κάθε φορά, χρησιμοποιώντας επί της ουσίας τις εντολές μιας 

γλώσσας προγραμματισμού, η οποία αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας 

προγραμματισμού Logo. Πρόκειται για έτοιμα ρομπότ που διαθέτουν μια απλή 

διεπιφάνεια χρήσης με πλήκτρα εντολών, τα οποία αναπαριστούν βασικές εντολές της 

γλώσσας Logo. Ο προγραμματισμός γίνεται απευθείας με το χειριστήριο των ρομπότ, 

γεγονός που καθιστά τη χρήση τους σχετικά εύκολη ακόμα και από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Με τη χρήση ενός τέτοιου περιβάλλοντος ευνοείται η ανάπτυξη 

μεταγνωστικής ικανότητας, κατά την οποία τα παιδιά αναστοχάζονται σχετικά με τις 

διαδικασίες σκέψης που έχουν ακολουθήσει, βελτιώνεται η ικανότητα επίλυσης 

προβλήματος, προάγεται η ικανότητα χωρικού προσανατολισμού και η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών στα σχήματα και στις γωνίες. (Κόμης,  2012) 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγραμματιζόμενα παιχνίδια για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας είναι το Bee-Bot, το οποίο με τη μορφή μέλισσας αντικαθιστά  τη 

χελώνα Logo και βασίζεται σε αρχές προγραμματισμού της γλώσσας αυτής για τον 

έλεγχο του ρομπότ δαπέδου. Τα παιδιά μπορούν με αυτό να προγραμματίσουν μία 

διαδρομή στο δάπεδο. Ο προγραμματισμός των κινήσεων βρίσκεται στο πάνω μέρος 

του ρομπότ και αποτελείται από ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων. Τα παιδιά πατούν 

τα πλήκτρα και στην ουσία πληκτρολογούν μια σειρά από εντολές για την κίνηση και 

την περιστροφή του ρομπότ. Το Bee-Bot επιτρέπει τη χρήση βασικών μόνο εντολών 

της γλώσσας Logo και ειδικά την οργάνωση μιας ακολουθίας γι αυτό και κυρίως 

αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο Νηπιαγωγείο. Αντίθετα, το ρομπότ δαπέδου 

Pro-Bot (ίδια λογική με το Bee-Bot αλλά με τη μορφή ενός αυτοκινήτου), παρέχει 

περισσότερες λειτουργίες. Απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά (Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) και μπορεί, να αντικαταστήσει τον προγραμματισμό τύπου Logo σε 

υπολογιστή, δεδομένου ότι υποστηρίζει τις βασικές προγραμματιστικές δομές της 

γλώσσας (ακολουθία, επανάληψη, διαδικασία), ενώ με τον αισθητήρα αφής μπορεί να 

υποκαταστήσει σε καταστάσεις κίνησης και τη δομή επιλογής. (Κόμης  2012). 

Το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee bot είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών της προσχολικής 

ηλικίας, έχει τη μορφή παιχνιδιού και το παιχνίδι είναι η πιο κατάλληλη διδακτική 

μεθοδολογία για αυτή την ηλικία, τα παιδιά παίζοντας μαθαίνουν, η εξωτερική του 

εμφάνιση προσελκύει το ενδιαφέρον  και την προσοχή τους, είναι απλό και εύκολα 

διαχειρίσιμο σχεδόν από την πρώτη επαφή, συνδέει οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα, 

είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και συμπαγές υλικό, οι εντολές που συνδέονται 
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με την κίνηση και τον προγραμματισμό  του, είναι απλοϊκές και περιορισμένες, οπότε 

και εύκολα αντιληπτές.  

 

4. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

4.1. Εννοιολογική Προσέγγιση 

Η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο, μια 

διαδικασία που ως πνευματική παρατηρείται μόνο στον άνθρωπο, κατευθύνεται σε 

μεγάλο βαθμό από τον ίδιο και εκδηλώνεται στη συμπεριφορά του (Χαραλαμπόπουλος, 

1983) και έχει μελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήμης όπως η ψυχολογία, η 

παιδαγωγική, η φυσιολογία, η ιατρική, η βιολογία και άλλοι. Η ίδια η έννοια της 

μάθησης δεν έχει προσδιοριστεί από έναν ενιαίο ορισμό κοινά αποδεκτό έως τώρα και 

στο πέρασμα των χρόνων και κάτω από διάφορες ερευνητικές ματιές, παρατηρούμε ότι 

υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών. (Τριλιανός, 2003). Όπως 

παρατηρεί ο Φλουρής (2003), παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών μελετών, η 

μάθηση παραμένει μια διαδικασία η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως 

και κατά τρόπο παραδεκτό από όλους, όσους ασχολούνται με αυτή. Έτσι, κατά καιρούς, 

η μάθηση ορίστηκε ως συνειρμική μέσα από εξαρτημένα αντανακλαστικά σύμφωνα με 

τον Pavlov, ως αποτέλεσμα δοκιμής και πλάνης, σύμφωνα με τον Thorndike, ως 

συντελεστική και εξαρτημένη διαδικασία σύμφωνα με τον Skinner, ως μια νέα 

συμπεριφορά που μαθαίνεται μέσα από γνωστικές διαδικασίες και όχι μέσω 

αλληλεπίδρασης με τον έξω κόσμο σύμφωνα με τον Kohler, ως κοινωνική μάθηση 

σύμφωνα με τον Bandura, ως επεξεργασία πληροφοριών σύμφωνα με τον Gagne ή ως 

αποτέλεσμα προσωπικής ερμηνείας σε νεοαποκτηθείσες πληροφορίες σύμφωνα με τον 

Rodgers. 

Δύο πιο αντιπροσωπευτικοί ορισμοί της έννοιας της μάθησης είναι: 

α) του Gagné (1975) σύμφωνα με τον οποίο: 

«η μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθά τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τη 

συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα μόνιμο τρόπο, 

έτσι ώστε η ίδια η τροποποίηση ή αλλαγή να μη χρειαστεί να συμβεί κατ΄ επανάληψη 

σε κάθε νέα περίπτωση»  και  

β) του Kimble (1980) σύμφωνα με τον οποίο: 

«Μάθηση είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σε μια δυνατότητα της συμπεριφοράς, η 

οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής».  
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Βασικές θεωρίες περί μάθησης, στηριζόμενες σε διαφορετικές επιστημονικές, 

κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο στο πέρασμα των 

χρόνων έχουν επηρεάσει τη διδακτική μεθοδολογία και τον τρόπο με τον οποίο τα 

διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα προσέγγισαν και οργάνωσαν τη μάθηση. Άλλωστε 

όπως αναφέρεται από τους Ράπτη και Ράπτη (2001), κάθε είδους διδασκαλία σχετίζεται 

με ορισμένες παραδοχές για το τι πρέπει να μάθει ο μαθητευόμενος καθώς και το πώς 

είναι καλύτερο να το μάθει δηλαδή τους στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της 

μάθησης. Η δημιουργία μιας συγκεκριμένης θεωρίας, που να προβλέπει μια 

«φόρμουλα» γενικής εφαρμογής, για όλες τις διδακτικές καταστάσεις, είναι αδύνατη, 

λόγω της ποικιλίας των καταστάσεων της μάθησης που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία 

(Φλουρής, 2003). Οι βασικές και πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες μάθησης που τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν αποτελέσει τα θεμέλια της διδακτικής μεθοδολογίας  είναι 

οι εξής:  

 

4.2. Συμπεριφορισμός 

 

Ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης είναι, κατά τους συμπεριφοριστές, η 

ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς (Ράπτης, Ράπτη 2001). Δεν λαμβάνονται 

υπόψη εσωτερικές διεργασίες που συντελούνται κατά τη διαδικασία μάθησης  αλλά 

δίνεται έμφαση στις  αλλαγές που συμβαίνουν στην εμφανή συμπεριφορά του 

υποκειμένου, στο τι δηλαδή μπορεί να κάνει ο μαθητευόμενος ως αποτέλεσμα της 

κατάλληλης οργάνωσης του περιβάλλοντος της μάθησης. Με βασικό εκπρόσωπο τον  

Skinner υποστηρίζουν ότι αν ορισμένη αντίδραση ακολουθείται από κάποιο σχετικό 

ερέθισμα, η πιθανότητα να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις η ίδια συμπεριφορά 

αυξάνεται. Αν, αντίθετα, μια ορισμένη συμπεριφορά δεν συνοδεύεται από κάποια 

ενίσχυση, παύει σιγά-σιγά να εκδηλώνεται, γίνεται δηλαδή «απόσβεση» της. Για να έχει 

αποτελέσματα η ενίσχυση πρέπει να είναι άμεση. Πρέπει επίσης να έχει φροντίσει ο 

εκπαιδευτής να ερευνήσει ποια είναι κάθε φορά η κατάλληλη ενίσχυση για το κάθε 

άτομο (Ράπτης, Ράπτη, 2001). Ένα σοβαρό μειονέκτημα της θεωρίας αυτής σύμφωνα 

και με τον Ματσαγγούρα (1997) είναι η προσήλωση του στην εξωτερική συμπεριφορά 

του ατόμου και στο ρόλο των εξωτερικών συνθηκών, υποβαθμίζοντας όμως τις 

εσωτερικές ανώτερες λειτουργίες του ατόμου. Οι Ράπτης και Ράπτη (2001), 

επισημαίνουν ότι η θεωρία του Συμπεριφορισμού δεν προσφέρεται για προωθημένες 

μορφές μάθησης, όπου η προσωπική άποψη, η απρόβλεπτη κριτική επιχειρηματολογία, 
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η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία, η ιδιαιτερότητα της κάθε κουλτούρας και η 

πρωτότυπη έκφραση έχουν μεγάλη αξία. 

 

4.3.  Εποικοδομισμός (constructivism)  

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του  εποικοδομισμού, η νόηση είναι μια λειτουργία κατασκευής 

νοημάτων βασιζόμενη πάνω στην όλη προσωπικότητα του ατόμου στηρίζεται στις 

προυπάρχουσες εμπειρίες, τις νοητικές κατασκευές, τις πεποιθήσεις, τις «θεωρίες» που 

ο καθένας χρησιμοποιεί, προκειμένου να ερμηνεύσει αντικείμενα ή γεγονότα και τις 

οποίες δεν μπορεί να υποτιμά ο δάσκαλός κατά τις διδακτικές του επιδιώξεις (Ράπτης, 

Ράπτη, 2001). Η εμφάνιση της εποικοδομητικής θεωρίας χρωστάει πολλά στην εξέλιξη 

της ψυχολογίας, με τις εργασίες του Jean Piaget, οι οποίες επηρέασαν σε σημαντικό 

βαθμό την παιδαγωγική σκέψη και τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής έρευνας 

(Σολομωνίδου, 1999). Στη θεωρία του εποικοδομισμού δίνεται έμφαση στον ενεργητικό 

ρόλο του μαθητή και στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων διερευνητικού 

χαρακτήρα τα οποία δημιουργούν κίνητρο για τους μαθητές (Κορδάκη, 2000). 

Αναγνωρίζεται η σημασία της πρότερης γνώσης του  μαθητή πάνω στην οποία με βάση 

την εμπειρία και τον αναστοχασμό οικοδομεί τη νέα γνώση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η 

σημασία του λάθους κατά τη διάρκεια της τροποποίησης του οποίου ο μαθητής 

μαθαίνει. Οι βασικές αρχές της εποικοδομητικής θεωρίας υποστηρίζουν ότι οι μαθητές 

δεν θεωρούνται  παθητικοί δέκτες, αλλά τελικοί υπεύθυνοι της δικής τους μάθησης, 

εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, η γνώση δεν είναι «κάπου εκεί 

έξω» αλλά οικοδομείται με προσωπικό και κοινωνικό τρόπο, η διδασκαλία δεν είναι 

μετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει οργάνωση καταστάσεων και σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων από τους διδάσκοντες οι οποίοι επίσης φέρουν τις δικές τους ιδέες και 

αντιλήψεις οπότε και επηρεάζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα παιδιά μέσα στην 

τάξη. Το δε αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα πρόγραμμα από μαθησιακές 

δραστηριότητες, υλικά και πηγές, μέσα από το οποίο οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση. 

(Σολομωνίδου, 1999). 

 

4.4.  Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση (social-constructivist) 

 

Ο κοινωνικός εποικοδομισμός εστιάζει στις σχέσεις που αφορούν τις δράσεις και τις 

καταστάσεις που εμπεριέχουν την «διαπραγμάτευση», όπου οι συμμετέχοντες 

προσανατολίζουν τις προσπάθειές τους στην επίτευξη της διυποκειμενικότητας και της 
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κοινόχρηστης σημασιοδότησης (Vygotsky, 1981). Ενώ όμως, ο εποικοδομισμός 

υπογραμμίζει ότι η γνωστική λειτουργία είναι μια μεμονωμένη δραστηριότητα που 

γίνεται «εγκεφαλικά και ατομικά», ο κοινωνικός εποικοδομισμός επικεντρώνεται 

κυρίως στη γνώση που κατασκευάζεται κοινωνικά και «στον έξω κόσμο». Ως εκ 

τούτου, η ατομική διάσταση στην περίπτωση αυτή θεωρείται λιγότερο σημαντική, η 

μάθηση δεν είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία αλλά αποτελεί κοινωνική και 

κοινωνικοποιημένη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό περίγυρο. Η 

γενική άποψη των κοινωνικών κονστρουκτιβιστών είναι ότι η ανθρώπινη γνώση είναι 

κοινωνικά κατασκευασμένη, και η ερμηνεία της πρέπει να εξαρτάται από το 

πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσω των οποίων η γνώση αυτή κατασκευάστηκε. 

Ωστόσο ανάμεσα σε αυτές τις δύο κυρίαρχες θεωρίες, θα πρέπει να δοθεί έμφαση τόσο 

στην κοινωνική όσο και στην ατομική τους διάσταση. Κατά συνέπεια υιοθετώντας τις 

βασικές αρχές και των δύο, προκύπτουν σημεία που συγκλίνουν στο ότι η μάθηση είναι 

μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής της γνώσης, η γνώση μπορεί να είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένη ακόμη κι αν η κοινωνική αλληλεπίδραση περιλαμβάνει μόνο το ίδιο 

το άτομο, και η ερμηνεία της γνώσης εξαρτάται από την προηγούμενη γνώση και τις 

πεποιθήσεις που υπάρχουν στο άτομο και από το πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο 

μέσω του οποίου έχει κατασκευαστεί η γνώση.  

 

4.5. Κονστρακτιονιστική κατασκευαστική (constructionist) προσέγγιση (S. Papert) 

 

Ο Papert ανέπτυξε την κατασκευαστική θεωρία μάθησης (constructionism) που 

βασίζεται στη δουλειά του Ζαν Πιαζέ (Jean Piaget). Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω 

οι θεωρητικοί της άποψης αυτής επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα 

παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν επομένως να μαθαίνουν νέους 

συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη εκπαίδευση. Δομούν 

ενεργά τη γνώση, την κατασκευάζουν τα ίδια. Οι άνθρωποι υποστηρίζουν, 

κατασκευάζουν τη γνώση τους υποκειμενικά με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους 

και την μεταγνωστική διαδικασία. Η μάθηση συνιστάται από υποθέσεις και 

στρατηγικές που εξυπηρετούν τους προσωπικούς στόχους για τον καθένα. Ο βασικός 

στόχος της παιδαγωγικής αυτής προσέγγισης είναι η προσαρμογή του μαθησιακού 

περιβάλλοντος στα ενδιαφέροντα, τον τρόπο μάθησης και τις ικανότητες που 

χαρακτηρίζουν κάθε άτομο ξεχωριστά. Οι μαθητές, υποστηρίζουν οι οπαδοί της 

άποψης αυτής πρέπει να οδηγούνται μέσα από την αυτόνομη αναζήτηση και τη 

διερευνητική μάθηση, στην κατασκευή της γνώσης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
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οπτική γωνία η μάθηση είναι μια διαδικασία των ατόμων που δομούν ενεργά τη γνώση 

οπότε και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας οφείλει λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία αυτή 

να απομακρύνει παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας όπως η απομνημόνευση, η 

επίδειξη κα η μίμηση που δεν ευνοούν τη δόμηση της γνώσης. Οι οπαδοί αυτής της 

προσέγγισης προτείνουν την αντικατάσταση της παραδοσιακής διδασκαλίας με την 

αυτόνομη αναζήτηση του μαθητή και τη διερευνητική μάθηση. Οι έρευνες του Papert 

ήταν από τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής της κονστρουκτιβιστικής άποψης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των υπολογιστών. Συγκεκριμένα ο Papert 

«ανέπτυξε τη γλώσσα προγραμματισμού Logo ως ένα τεχνολογικό εργαλείο που θα 

βελτιώνει τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά σκέπτονται και επιλύουν 

προβλήματα. Στο γραφικό περιβάλλον αυτής της γλώσσας εμφανίζεται ένα μικρό 

ρομπότ με τη μορφή χελώνας που χρησιμοποιείται από τα παιδιά για την επίλυση 

προβλημάτων» (Wikipedia).  

 

4.6.  Διερευνητική (ή ανακαλυπτική) μάθηση (J. Bruner) 

 

Σύμφωνα με τη διερευνητική θεωρία, η μάθηση είναι μια ανακαλυπτική διαδικασία 

(discovery learning) η οποία χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες γνωστικές διεργασίες 

(πρόσκτηση, επεξεργασία, κωδικοποίηση των πληροφοριών) όπου κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία το άτομο πρέπει να οδηγείται από την ανακάλυψη των εννοιών, στο 

μετασχηματισμό και την αξιολόγηση, την εκτίμηση και τον έλεγχο των γνώσεων. 

Βασική αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή 

αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Στις μικρές συγκεκριμένα 

ηλικίες ο μαθητής προκειμένου να κατανοεί πληροφορίες και να εξελίσσεται γνωστικά 

οικοδομεί έμπρακτες αναπαραστάσεις που σχετίζονται με την ίδια τη δράση, στη 

συνέχεια εικονικές αναπαραστάσεις που αντιστοιχούν σε δομές χώρου και αποτελούν 

εσωτερικές νοητικές εικόνες και τέλος συμβολικές αναπαραστάσεις που είναι 

αναπαραστάσεις σχέσεων με αφηρημένα πλέον σύμβολα και με δυνατότητα διαφόρων 

συσχετισμών και διατύπωσης θεωριών (Bruner , 1996). 

Σύμφωνα με τον Bruner ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές 

καταστάσεις , το αναλυτικό να οργανώνεται σε σπειροειδή μορφή και ο δάσκαλος 

πρέπει να έχει ρόλο εμψυχωτή και συντονιστή στην διαδικασία της μάθησης. Τελευταία 

ο Bruner έδωσε έμφαση και στο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο των γνωστικών 

διεργασιών και γενικά  οι απόψεις του είναι κοντά τόσο στις απόψεις του Piaget για την 
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ενεργητική συμμετοχή όσο και κοντά στις απόψεις του Vygotsky για την εκμάθηση και 

χρήση της γλώσσας. 

  Βασικό επίσης θέμα στην θεωρία του Bruner είναι τα κίνητρα για μάθηση. 

Επικέντρωσε την προσοχή του, στο ενδιαφέρον των μαθητών για το υπό εξέταση θέμα, 

θεωρώντας το ιδανικό ερέθισμα και όχι σε εξωτερικά κίνητρα όπως για παράδειγμα η 

βαθμολογία. Πίστευε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό 

κατασκευάζοντας δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες να απαιτούν την μεγαλύτερη 

δυνατή εμπλοκή του μαθητή και την ελάχιστη παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Ακόμα 

για να αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών είναι καλό οι ιδέες που προβάλλονται να 

είναι ανάλογες του επιπέδου γνώσης τους έτσι ώστε να έχουν την αίσθηση της 

ανακάλυψης. Τέλος ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι απλά μεταδότης γνώσεων αλλά 

να έχει ρόλο διευκολυντή, συντονιστή και εμψυχωτή στη διαδικασία μάθησης.  

 

4.7. Συνεργατική μάθηση 

 

Η συνεργατική μάθηση είναι μία προσέγγιση που αφορά την οργάνωση 

δραστηριοτήτων στην τάξη μέσα από ακαδημαϊκές και κοινωνικές εμπειρίες μάθησης. 

Σύμφωνα με αυτήν οι μαθητές πρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να ολοκληρώσουν 

συλλογικά τις εργασίες για την κατάκτηση ακαδημαϊκών στόχων. Σε αντίθεση με την 

ατομική μάθηση, η οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστική από την φύση της, οι μαθητές 

μαθαίνουν συνεργατικά να αξιοποιούν τις πηγές και τις δεξιότητες των υπολοίπων ( να 

ρωτούν ο ένας τον άλλον για πληροφορίες, να αξιολογεί ο ένας τις ιδέες του άλλου, να 

παρακολουθεί ο ένας την εργασία του άλλου, κλπ) . Επιπλέον, ο ρόλος του δασκάλου 

αλλάζει με το να παρέχει πληροφορίες για τη διευκόλυνση της μάθησης των μαθητών. 

Επιτυγχάνουν όλοι, όταν επιτυγχάνει η ομάδα. Οι Ross και Smyth (1995) περιγράφουν 

τις εργασίες της συνεργατικής μάθησης ως δημιουργικές, «ανοιχτού» τύπου και ότι 

απαιτούν υψηλές νοητικές λειτουργίες. Χαρακτηριστικά της συνεργατικής μάθησης 

είναι η συνεργατική προσπάθεια, η ομαδική άμιλλα, ο ρόλος των μαθητών που 

εμπεριέχει πρωτοβουλία και η δημιουργική σύνθεση μεθόδων και γνώσεων από πολλά 

γνωστικά αντικείμενα. Η συνεργατική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ανάπτυξη διαμαθητικών σχέσεων σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο που θεωρεί 

σημαντική μόνο τη σχέση δασκάλου – μαθητή και αποθαρρύνει και πολλές φορές 

τιμωρεί την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (Ματσαγγούρας, 1995). Ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών δείχνει ότι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε διάφορα 

θεματικά πεδία, η συνεργατική μάθηση έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κατανόηση 
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του υλικού προς μάθηση, την υψηλότερη αυτοεκτίμηση των μαθητών, τη θετική στάση 

απέναντι στο σχολείο, τη βελτίωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη 

θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων και 

κριτικής σκέψης στα παιδιά και ταυτόχρονα την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών 

συμπεριφορών (Johnson et al., 1986∙ Slavin, 1991∙ Johnson et al., 1993∙ Kagan, 1994). 

 

5. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΠΕ 

 

5.1. Εννοιολογική Προσέγγιση 

  

Οι θεωρίες μάθησης που στο πέρασμα των χρόνων και  μέσα από πλήθος ερευνών 

διατυπώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην επιστημονική κοινότητα, επηρέασαν και 

συνεχίζουν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την οργάνωση της μαθησιακής 

διαδικασίας έτσι όπως τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα την προσδιορίζουν. Οι 

θεωρίες μάθησης επηρέασαν σημαντικά και το χώρο των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αν 

και εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους Ράπτη και Ράπτη (2004) 

πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ έχουν κυρίως σχεδιαστεί και 

καθοδηγηθεί από την πρόοδο της ίδιας της τεχνολογίας και όχι από την πρόοδο στην 

ψυχολογία της μάθησης. Οι θεωρίες μάθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω επηρέασαν 

καταλυτικά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη χρήση των ΤΠΕ με 

αποτέλεσμα τα τελευταία να κατηγοριοποιηθούν σε λογισμικά καθοδηγούμενης 

διδασκαλίας (tutorials), πρακτικής και εκγύμνασης (drill and practice), που έχουν 

σχεδιαστεί  με βάση το συμπεριφοριστικό πρότυπο, λογισμικά καθοδηγούμενης 

ανακάλυψης και διερεύνησης που είναι λογισμικά ανοιχτού τύπου που εύκολα μπορούν 

να τροποποιηθούν από το δάσκαλο και έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 

δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων των 

μαθητών. Ο σχεδιασμός των περιβαλλόντων αυτών υποστηρίζει το θεωρητικό μοντέλο 

του εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού (Κόμης, 2004) και για το 

λόγο αυτό επιτρέπουν στους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που ευνοούν τη 

μαθητική αυτενέργεια, την επίλυση προβληματικών καταστάσεων, τη λήψη 

αποφάσεων, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Λόγω της μεγάλης σημασίας της 

χρήσης τους στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, αποκαλούνται γνωστικά εργαλεία 

(cognitive tools). Τέλος τα λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργικότητας 

είναι λογισμικά ανοιχτού τύπου που μπορούν ελεύθερα να τροποποιηθούν από το 

δάσκαλο και που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια των κοινωνικοπολιτιστικών 
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θεωριών, του εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού (Κόμης, 2004). Η 

χρήση τους καλλιεργεί την έκφραση, τη γλωσσική επικοινωνία και τη δημιουργικότητα 

των μαθητών. Η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί σωστή 

προετοιμασία από το δάσκαλο και την υποστήριξη του κατάλληλου παιδαγωγικού 

σεναρίου (EAITY, 2008).   

Ένα βήμα παραπέρα, η ρομποτική έχει συνδεθεί με τη θεωρία  του 

κονστρακτιβισμού (constructivism) (Bauerle & Gallagher, 2003; Williams, Ma & 

Prejean, 2010). Ο κονστρουκτιβισμός, όπως τον έχει συζητήσει και παρουσιάσει ο 

Papert και συγκεκριμένα η θεωρία διδασκαλίας και μάθησης που περιγράφει τον 

κονστρουκτιβισμό, υπογραμμίζει την εκπαιδευτική αξία των ασκήσεων που μπορεί η 

εκπαιδευτική ρομποτική να προσφέρει στην τάξη, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό 

του μαθησιακού περιβάλλοντος το «μαθαίνουμε φτιάχνοντας». Η ρομποτική μπορεί να 

προμηθεύσει τους μαθητές με απτά μέσα τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν και κατ’ 

επέκταση να αλλάξουν, να επανασχεδιάσουν και να επαναδημιουργήσουν 

(Puntambekar& Kolodner, 2005). Μέσα στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να ανακαλύψουν, να αποφασίσουν και 

να διαχειριστούν τη μάθησή τους. Επίσης, δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να μάθουν 

την πολύπλευρη εικόνα της επίλυσης προβλημάτων και την ίδια στιγμή να 

καλλιεργήσουν μαθηματικές και επιστημονικές δεξιότητες (Chambers & Carbonaro, 

2003). Η ρομποτική στηριζόμενη κυρίως στη θεωρία του Papert, επιτρέπει τον 

πειραματισμό και την ανακάλυψη, προτάσσει την αυτονομία και την αυτενέργεια των 

μαθητών, απομακρύνει τον εκπαιδευτικό από την παραδοσιακή του θέση και τον 

καθιστά εμψυχωτή και διευκολυντή της διαδικασίας μάθησης, τοποθετεί τον μαθητή 

και τα ενδιαφέροντά του στο επίκεντρο της μάθησης. Μέσα στα πλαίσια αυτού του 

ενεργού ρόλου που παίρνουν οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τη σύνδεση θεωρίας 

και πράξης, τη σύνδεση του αφηρημένου και του συγκεκριμένου, όπως επίσης και τη 

σύνδεση αυτών που μαθαίνουν με το φυσικό κόσμο, την πραγματικότητα (Miglino, 

Lund, & Cardaci, 1999; Sullivan & Moriarty, 2009). Έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

σχεδιάσουν τέτοιες δραστηριότητες ενσωμάτωσης της ρομποτικής οι οποίες να 

βοηθούν τους μαθητές να διερευνήσουν νέες έννοιες και νέους τρόπους σκέψης 

(Chambers, & Carbonaro, 2003).  

Συμπερασματικά θα μπορούσε να επισημανθεί ότι η ρομποτική μπορεί να δώσει 

μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο μάθημα, ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό 

εργαλείο το οποίο μπορεί να συνδυάσει το παιχνίδι και την ανάπτυξη ανώτερων 

γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, όπως επίσης και την ενεργή συμμετοχή τους 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αξιοποιεί και κάνει πράξη σύγχρονες θεωρίες 

μάθησης και διδασκαλίας. 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

6.1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο 

Νηπιαγωγείο. Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν τη 

Μαθηματική εκπαίδευση των νηπίων. Η επιλογή αυτή έγινε βασιζόμενη στη 

σημαντικότητα του γεγονότος ότι στην ηλικία αυτή εκκινούν οι διαδρομές ανάπτυξης 

των εννοιών που θα συνεχιστούν στις επόμενες ηλικίες και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα 

και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο 

προσανατολισμός στο χώρο, είναι ένας από τους πέντε άξονες που αναπτύσσονται στο 

πρόγραμμα των Μαθηματικών του νηπιαγωγείου και η παρούσα εργασία μελετά την 

οργάνωση και την πορεία που θα ακολουθήσει η μαθησιακή εμπειρία των παιδιών ώστε 

βαθμιαία να οικοδομηθεί η αντίληψη τους για τις χωρικές έννοιες του «μπροστά – πίσω 

– δεξιά – αριστερά».  Στο σενάριο γίνεται χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού 

Bee bot και ενσωματώνονται  δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Με βάση τα παραπάνω, τους στόχους της μελέτης αλλά και τα ευρήματα της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης 

υποστηρίζουν ότι α) τα νήπια διευκολύνονται να κατακτήσουν την έννοια του χώρου 

και  του προσανατολισμού ακολουθώντας μια εξελικτική και σχεδιασμένη πορεία 

μάθησης που περιλαμβάνει προγραμματιζόμενα παιχνίδια και συγκεκριμένα το bee bot, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία έχει πλέον καθιερωθεί και αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος 

(Μπακογιάννης & Γρηγοριάδου, 2000).  

β) η εκπαιδευτική ρομποτική είναι εφικτό να ενσωματωθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

για να ενισχύσει τη μάθησή και να υποστηρίξει την επίτευξη συγκεκριμένων 

μαθησιακών στόχων των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο, γνωρίζοντας από τη 

βιβλιογραφία ότι  τα υλικά (που μπορούν να θεωρηθούν ως παιχνίδι) αλλά και οι 

δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν μέσα στα πλαίσια της ρομποτικής 

φέρνουν ακόμη πιο κοντά τα παιδιά με την τεχνολογία και τα Μαθηματικά αλλά επίσης 
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«προκαλούν» και τη σχέση τους με αυτά (Chambers& Carbonaro, 2003), παρά το 

γεγονός ότι οι μαθητές έχουν πλέον εντάξει καθημερινά την τεχνολογία στη ζωή τους 

για διάφορους σκοπούς (Papert, 1980) και ότι γ) η χρήση της συνιστά αποτελεσματικό 

εργαλείο ως προς την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των νηπίων σε σχέση με την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που θέτει το ισχύον αναλυτικό Πρόγραμμα στα 

πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου των Μαθηματικών και συγκεκριμένα την 

κατάκτηση της έννοιας του προσανατολισμού καθώς διευκολύνει μεθοδολογικά την 

προσέγγιση αυτών των εννοιών. Πιο συγκεκριμένα με βάση τη διδακτική παρέμβαση 

που υλοποιείται γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και οι 

αναπαραστάσεις των παιδιών όσο αναφορά τον προσανατολισμό στο χώρο, οι αλλαγές 

που παρατηρούνται όταν ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία δραστηριοτήτων 

αρχικά μέσα από ομαδικά κινητικά παιχνίδια και στη συνέχεια με τη χρήση του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού bee bot, οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα 

στις ομάδες και τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης των μελών της όταν καλούνται 

να πετύχουν ομαδικά κάποιο στόχο και τέλος πως η σύνδεση της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής με τη διδασκαλία μπορεί να  ενισχύσει την τελευταία.  

Διάφορες έρευνες εισηγούνται ότι η χρήση της ρομποτικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας, όμως χρειάζεται περισσότερη έρευνα 

για να δώσει τις βάσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και στρατηγικών 

με σκοπό το σχεδιασμό τέτοιων μαθησιακών περιβαλλόντων (Williams, & Prejean, 

2010). Ερευνητές όπως ο Papert (1993) υποστηρίζουν ότι εάν οι ασκήσεις ρομποτικής 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν 

σημαντικά τη διδασκαλία.  

Επιπλέον η διδακτική προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο, στοχεύει στο να αναπτύξουν τα 

παιδιά ένα σύστημα αναφοράς εκτός του σώματός τους, που θα τους επιτρέπει να 

προσδιορίζουν τις θέσεις των αντικειμένων. Οι δυσκολίες για κάθε ζεύγος εννοιών είναι 

διαφορετικές και σύμφωνα με το Ζαχάρο (2010), για το πάνω – κάτω υπάρχει μια 

σχετική ευκολία αφού υπάρχει φυσικός προσανατολισμός που έχει ως σταθερά σημεία 

αναφοράς τον ουρανό και τη γη για το ίδιο το παιδί αλλά και για τους άλλους, το 

μπροστά – πίσω, ορίζεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου και 

αντίστοιχα για αυτό υπάρχει μια σχετική ευκολία στον προσδιορισμό του, αντίθετα οι 

έννοιες δεξιά – αριστερά, δεν αποτελούν κάποια χαρακτηριστική ιδιότητα του σώματος 

αλλά σχετίζονται με την πλευρική κυριαρχία στο ανθρώπινο σώμα και ως λέξεις 

αποτελούν απλά ανθρώπινες συμβάσεις. Η πλευρική κυριαρχία,  η διάκριση και η 

επικράτηση ουσιαστικά του ενός ημιμορίου του σώματος έναντι του άλλου, είναι μια 
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λειτουργία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και συνδέεται στενά με την έννοια της 

αρμονίας των κινήσεων, είναι μια μεικτή λειτουργία του σωματικού σχήματος που 

εμπλέκεται με τη δόμηση του χώρου, ολοκληρώνεται δε στην ηλικία των πέντε με έξι 

ετών καθώς τα παιδιά, μαθαίνουν να διακρίνουν το αριστερά από το δεξιά (Azemar, 

1970, Παρασκευόπουλος, 1985, Δημητρίου – Χατζηνεοφύτου, 2001). Επιπλέον, 

ερευνητές όπως ο Πορπόδας (1981), ο Τσιάντης (1988) και οι De Meur & Staes (1990), 

συνδέουν την πλευρική κυριαρχία, τον προσανατολισμό στο χώρο και την ικανότητα 

διάκρισης του δεξιά – αριστερά, όχι μόνο με τις μαθηματικές δεξιότητες αλλά και με 

την εκδήλωση γλωσσικών δυσλειτουργιών, όπως είναι η δυσλεξία. Για το λόγο αυτό 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η προσπάθεια προσανατολισμού σχετικά με το δεξιά – 

αριστερά απαιτεί πρόσθετη διδακτική ενασχόληση.  

Η έρευνα που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, την τρέχουσα σχολική χρονιά (2016-2017) και επιλέχθηκε από δύο 

τμήματα (κλασικό και ολοήμερο) ένα δείγμα 20 νηπίων και συγκεκριμένα 9 κορίτσια 

και 11 αγόρια ώστε να αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλλα και τα οποία είχαν όλα 

συμπληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Σε κανένα από τα δύο τμήματα δεν 

είχαν πραγματοποιηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς οργανωμένες 

δραστηριότητες προσανατολισμού στο χώρο, κατόπιν συνεννοήσεως με τις 

νηπιαγωγούς των δύο τμημάτων προκειμένου να ερευνηθούν οι αυθόρμητες νοητικές 

παραστάσεις και γνώσεις των παιδιών αναφορικά με τον προσανατολισμό στο χώρο.  

Στη συνέχεια, παρατίθεται ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία έγινε η παρούσα 

ερευνητική διαδικασία και περιγράφεται αναλυτικά το είδος και το περιεχόμενο των 

συνεντεύξεων, οι διδακτικές δραστηριότητες και η πορεία υλοποίησής τους καθώς και 

η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν.  

 

6.2. Συνέντευξη 

 

Η ερευνητική συνέντευξη, σύμφωνα με τους Cannell & Kahn (1968) συνίσταται στη 

συζήτηση δύο ατόμων που ξεκινά από τον «συνεντευκτή»  με σκοπό την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικών με την έρευνα, και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο 

που καθορίζεται από τους στόχους της έρευνας, με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη 

ή ερμηνεία. 

Τα είδη της συνέντευξης είναι οι τυποποιημένες συνεντεύξεις και οι μη τυποποιημένες 

συνεντεύξεις. Στις τυποποιημένες συνεντεύξεις περιλαμβάνονται: (α) η δομημένη 

συνέντευξη  που είναι πολύ σχετική με το ερωτηματολόγιο, και  συλλέγει 
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αρκετές λεπτομέρειες. Ο ερευνητής ρωτάει μια σειρά από αυστηρά προκαθορισμένες 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις που ζητάει είναι επίσης πάνω σε πολύ συγκεκριμένα 

θέματα και (β) η ημιδομημένη  συνέντευξη η οποία  είναι πιο ευέλικτη μορφή 

συνέντευξης που επιτρέπει να εμβαθύνει κανείς περισσότερο και όπου η σειρά των 

ερωτήσεων καθώς και οι διευκρινίσεις μπορεί και να τροποποιηθεί. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο τύπος της  ημιδομημένης 

συνέντευξης, κυρίως για το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι είναι παιδιά Νηπιαγωγείου και 

στη μικρή αυτή ηλικία η ημιδομημένη συνέντευξη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους 

σκοπούς της έρευνας έχοντας κάποια ευελιξία. Επίσης, αυτό το είδος της συνέντευξης, 

δεν σχετίζεται με το γραπτό λόγο τον οποίο τα νήπια δεν έχουν κατακτήσει, δίνει τη 

δυνατότητα για διερεύνηση του θέματος από πολλές σκοπιές, παρέχει ευκαιρίες ώστε 

να υπάρξουν τυχόν διευκρινίσεις και εξασφαλίζει καλύτερη επαφή και επικοινωνία των 

δύο πλευρών, κάτι που κρίνεται αναγκαίο για τα μικρά παιδιά ώστε να καταγραφούν 

δεδομένα σε βάθος και να μειωθεί η πιθανότητα των τυχαίων απαντήσεων.  

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις στην παρούσα έρευνα, ήταν ατομικές, διάρκειας περίπου 

10 λεπτών η κάθε μία. Πραγματοποιήθηκαν σε χώρο ξεχωριστό από τις κύριες αίθουσες 

διδασκαλίας, χωρίς την παρουσία ή την ενόχληση άλλων ατόμων, από την ερευνήτρια 

νηπιαγωγό από την οποία έγινε και η ανάλυση των δεδομένων. Όταν η ανταπόκριση 

του μαθητή στις ερωτήσεις της συνέντευξης δεν ήταν επαρκής, κάποιες φορές 

χρειάστηκε να δοθούν διευκρινήσεις ή εξηγήσεις χωρίς να αλλοιωθεί η δομή της 

συνέντευξης.  

Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, μέσα σε διάστημα είκοσι 

πέντε περίπου ημερών (Μάρτιος 2017) ώστε να υπάρχει συνοχή των δράσεων. Η δομή 

της είναι η εξής:  

 

Α΄ Φάση 

- 1
η
  Ημιδομημένη συνέντευξη  

- 1
η
 Δραστηριότητα (διερεύνηση) 

- 2
η
 Δραστηριότητα (διερεύνηση) 

 

Β΄ Φάση 

- 2
η
 Ημιδομημένη συνέντευξη 

- 3
η
 Δραστηριότητα (διδακτική παρέμβαση) 

- 4
η
 Δραστηριότητα (διδακτική παρέμβαση) 
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Γ΄ Φάση 

- Φύλλο εργασίας (Αξιολόγηση) 

- 3
η
 Ημιδομημένη συνέντευξη 

 

Αναλυτικά: 

 

6.3. Α΄ Φάση 

 1
η
  Ημιδομημένη συνέντευξη  

Η πρώτη ημιδομημένη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με στόχο να διερευνηθούν οι 

αρχικές γνώσεις και αναπαραστάσεις των παιδιών όσο αναφορά τον προσανατολισμό 

στο χώρο. Τα παιδιά ερχόμενα στα σχολείο και καθώς έχουν αναπτυχθεί σε ένα 

συγκεκριμένο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έχουν διαμορφώσει ήδη κάποια 

νοητικά σχήματα για τον κόσμο που τα περιβάλλει και τις ιδιότητές του οπότε συχνά 

μιλάμε για τις αυθόρμητες αντιλήψεις των παιδιών, τις διαισθητικές ιδέες και τα 

νοητικά μοντέλα που  οφείλονται στους μηχανισμούς νόησης που διαθέτουν τα παιδιά 

και με τους οποίους αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Οι ιδέες αυτές διαφοροποιούνται με 

την ανάπτυξη του μαθητή και τη διδακτική  παρέμβαση. Το παιδί πριν ακόμη από την 

είσοδό του στο σχολείο, έχει συγκροτήσει ένα πρωταρχικό εννοιολογικό πλαίσιο με 

υποκειμενική οργάνωση, ιδιόμορφο  αλλά λειτουργικό. Ο δάσκαλος μεσολαβεί 

ανάμεσα στο μαθητή και τη γνώση, όμως συχνά κατευθύνεται μόνο από τους στόχους 

της διδασκαλίας του και δεν λαμβάνει υπόψη το προϋπάρχον εννοιολογικό πλαίσιο του 

παιδιού, κάτι που χρειάζεται να αποτελεί την αφετηρία του σχεδιασμού της διδακτικής 

παρέμβασης και της γνώσης. Ο Ausubel (1968), υποστηρικτής των ιδεών του Piaget, 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο πιο σπουδαίος αλλά και απλός  παράγοντας που 

επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ο μαθητής γνωρίζει ήδη. Οι νοητικές 

αναπαραστάσεις των παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης, 

αποτελούν ουσιαστικά τη βάση της.  

Έτσι στην πρώτη αυτή ημιδομημένη συνέντευξη στόχος υπήρξε η ανίχνευση της 

προϋπάρχουσας γνώσης των νηπίων για τις χωρικές έννοιες αλλά και η συλλογή 

δεδομένων που θα επιτρέψει στη συνέχεια τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.  

Η συνέντευξη υλοποιήθηκε με παιγνιώδη τρόπο και το σενάριό της προκειμένου να 

δημιουργήσει ευχάριστο πλαίσιο προβληματισμού, ζητούσε από  κάθε παιδί ξεχωριστά 

να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση και να μαζέψει τα «διαμάντια» (ξύλινα 

τουβλάκια) που ήταν μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά του και  ήταν τοποθετημένα 

μέσα σε στεφάνια της Φυσικής Αγωγής.     
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Έτσι αρχικά το παιδί έπρεπε με τις οδηγίες της ερευνήτριας να εκτελέσει εντολές όπως: 

«πάρε ένα διαμάντι που βρίσκεται πίσω σου, μπροστά σου …» ώστε να διερευνηθεί 

πόσο σωστά ανταποκρίνεται σε παρόμοιες εντολές και πόσο γνωρίζει χωρικές έννοιες. 

Στο κάθε παιδί ανάλογα με την ανταπόκριση, δινόταν ενθάρρυνση και κίνητρο 

(κρυμμένος θησαυρός – έκπληξη), γινόταν επανάληψη της οδηγίας ή περισσότερες 

εξηγήσεις χωρίς όμως να υπάρχει υποβοήθηση και περισσότερες από μία ευκαιρίες αν 

το ίδιο ήθελε να διορθώσει κάτι. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του ίδιου σεναρίου και 

κίνητρο τον κρυμμένο θησαυρό το κάθε παιδί έπρεπε να συλλέξει ένα «διαμάντι» που 

βρισκόταν μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά του (η σειρά ήταν τυχαία) με την 

προϋπόθεση να προσδιορίσει το ίδιο πλέον, λεκτικά, τη θέση του «διαμαντιού». Για 

παράδειγμα, έπρεπε να περιγράψει: «Παίρνω ένα διαμάντι που βρίσκεται αριστερά 

μου» ώστε να διερευνηθεί το κατά πόσο έχει κατανοήσει τις χωρικές αυτές έννοιες ή 

ανταποκρίνεται τυχαία. Όπου χρειάστηκε δινόταν περισσότερες εξηγήσεις και 

ευκαιρίες καθώς και ενθάρρυνση χωρίς όμως παρέμβαση στις απαντήσεις. 

 

 

εικόνα 1 

 

Οι απαντήσεις του κάθε παιδιού καταγραφόταν σε πίνακα αυτής της μορφής: 

 

πίνακας 1 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 

ΜΠΡΟΣΤΑ πχ. σωστά πχ. λάθος 

ΠΙΣΩ   

ΔΕΞΙΑ   

ΑΡΙΣΤΕΡΑ   

 

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις που καταγράφηκαν στην πρώτη ημιδομημένη 

συνέντευξη, όπου από τα παιδιά ζητήθηκε να εκτελέσουν και να περιγράψουν χωρικές 

έννοιες (μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά) ώστε να ανιχνευθούν οι πρωταρχικές τους 
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γνώσεις και αντιλήψεις όσο αναφορά τον προσανατολισμό στο χώρο, εμφανίζονται  

παρακάτω σε πίνακα.  

Η ημιδομημένη αυτή συνέντευξη με τροποποιημένο το σενάριό της επαναλήφθηκε 

άλλες δύο φορές, αφού έγιναν οι ανάλογες διδακτικές παρεμβάσεις και θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια.  

 

1
η
 Δραστηριότητα 

 (Ανίχνευση γνώσεων προσανατολισμού) 

Ομαδικό κινητικό παιχνίδι: 

 "Ξέρω που βρίσκομαι" 

Παιχνίδι προσανατολισμού σε μη οργανωμένο περιβάλλον, όπου το σύστημα αναφοράς 

είναι τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό. 

Σκοπός της δραστηριότητας: 

-να αντιληφθούν τη θέση του εαυτού τους στο χώρο 

-να προσανατολιστούν σε αυτόν 

-να χρησιμοποιήσουν χωρικές έννοιες 

 

Περιγραφή του παιχνιδιού: 

Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο με μουσική. Όταν η μουσική σταματά, μένουν 

ακίνητα στη θέση τους. Η νηπ/γός απευθυνόμενη στα παιδιά λέει: "βλέπω κάποιον 

που..." π.χ. είναι μπροστά από τη Μ., πίσω από τον Π., δεξιά από τη Ν. κλπ 

Τα παιδιά καλούνται να μαντέψουν ποιον εννοεί αξιοποιώντας τις χωρικές αυτές 

έννοιες και η επιβεβαίωση γίνεται με την εύρεση του παιδιού. Στη συνέχεια στη θέση 

της νηπ/γού εναλλάσσονται παιδιά που το επιθυμούν. Το παιχνίδι μπορεί να 

εμπλουτιστεί με αντικείμενα ώστε τα παιδιά να τοποθετηθούν με συστήματα αναφοράς 

έξω από αυτά. 

Πορεία: 

Στην υλοποίηση της παραπάνω δραστηριότητας οι μαθητές μέσα από ομαδικό  παιχνίδι 

κλήθηκαν να αντιληφθούν τη θέση του εαυτού τους στο χώρο. Ο προσανατολισμός σε 

μη οργανωμένα περιβάλλοντα απαιτεί από τα ίδια τα παιδιά να ορίσουν κάποιο 

σύστημα αναφοράς που χρειάζεται να δηλωθεί και να ξεκινήσει ο προσανατολισμός με 

ανάλογες δράσεις. Σύμφωνα και με τη Τζεκάκη (2010), τα παιδιά κινούνται από 

αυτοκεντρικά σε αλλοκεντρικά συστήματα αναφοράς και δημιουργούν αναπαραστάσεις 

προσανατολισμού που εξελίσσονται στο ίδιο πλαίσιο με πιο σύνθετες χωρικές 

διευθετήσεις. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι αρχικά η νηπιαγωγός έδινε την περιγραφή για 
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τις χωρικές έννοιες και οι μαθητές επεξεργαζόμενοι τις οδηγίες προσδιόριζαν τις θέσεις 

στο χώρο. Τα παιδιά ήταν αρκετά εύστοχα στις απαντήσεις τους και  συχνά η ομάδα 

έκανε τον αυτοέλεγχο και τις διορθώσεις που χρειαζόταν επικοινωνώντας λεκτικά. Δύο 

παιδιά τα οποία στην ημιδομημένη συνέντευξη που προηγήθηκε είχαν απαντήσει 

σωστά, στο παιχνίδι απάντησαν λάθος και στις δύο ευκαιρίες που τους δόθηκαν. 

Περισσότερη δυσκολία φάνηκε να υπάρχει στο δεξιά – αριστερά και σαφώς λιγότερη 

στο μπροστά – πίσω. Όταν στα παιδιά δόθηκε ο ρόλος της νηπιαγωγού και 

προσδιόριζαν αυτά τις χωρικές σχέσεις, αρχικά κάποια από αυτά  χρησιμοποιούσαν 

όρους όπως «δίπλα μου, εκεί πέρα, εδώ, κοντά μου» ή το δίπολο πάνω – κάτω αντί του  

μπροστά – πίσω. Όσο το παιχνίδι συνεχιζόταν και με την παρέμβαση της νηπιαγωγού, η 

ομάδα διόρθωνε τις έννοιες  και γινόταν σωστά η χρήση τους. Τα λάθη στο δεξιά – 

αριστερά λίγα παιδιά τα εντόπιζαν και κάποιοι απαντούσαν επηρεαζόμενοι από την 

κατεύθυνση του βλέμματος των υπολοίπων ώστε να «μαντέψουν» τη σωστή απάντηση. 

Εκεί που κρινόταν αναγκαίο για την εξέλιξη του παιχνιδιού, η νηπιαγωγός παρενέβαινε 

με διευκρινήσεις ή διορθώσεις. Σε κάθε παιδί δόθηκαν μία με δύο ευκαιρίες τόσο από 

τη θέση του μαθητή όσο και από αυτή της νηπιαγωγού.  Το παιχνίδι δεν εμπλουτίστηκε 

με άλλα αντικείμενα για να προσδιορίσουν οι μαθητές τη θέση τους όπως αρχικά είχε 

σχεδιαστεί, λόγω έλλειψης χρόνου.  

 

2
η
 Δραστηριότητα 

(Προσανατολισμός στο χώρο σε οργανωμένο περιβάλλον) 

"Λαβύρινθοι" 

Ομαδικό κινητικό παιχνίδι προσανατολισμού με ορισμό συστήματος και μέσα σε μια 

μορφή πλαισίου. 

Σκοπός της δραστηριότητας: 

-να εμβαθύνουν την αντίληψη του προσανατολισμού 

- να κωδικοποιήσουν τη θέση τους και να κινηθούν μέσα σε κάποιο πλαίσιο 

Περιγραφή του παιχνιδιού 

Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπ/γού κατασκευάζουν διαδρομές στο χώρο με τα μεγάλα 

τουβλάκια της Φυσικής Αγωγής. Χωρίζονται σε ζευγάρια, το ένα παιδί  είναι ο οδηγός 

και το άλλο το ρομπότ που  εκτελεί τις οδηγίες ώστε να  βγει από το λαβύρινθο. Η 

έξοδος είναι ο έλεγχος των οδηγιών. Τα παιδιά παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν 

αποκλειστικά χωρικές έννοιες πχ. «κάνε ένα βήμα μπροστά» και με βιωματικό τρόπο 

οδηγούνται στην αναπαράσταση και την κωδικοποίηση της δράσης, ώστε να κάνουν 

γενικεύσεις όσο αναφορά το χώρο και τον προσανατολισμό. 
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Εναλλακτικά τα ζευγάρια αλλάζουν ρόλο και ο λαβύρινθος διάταξη. Επεκτείνοντας τη 

δραστηριότητα παρουσιάζονται στα παιδιά οι παρακάτω εικόνες με βέλη κατεύθυνσης 

και το παιδί - ρομπότ, ανταποκρινόμενο σε αυτές, μετακινείται, σύμφωνα με τις 

οδηγίες. Τα παιδιά αρχικά ενθαρρύνονται να κάνουν υποθέσεις για την εντολή της κάθε 

εικόνας και στη συνέχεια η νηπ/γός επιβεβαιώνει ή διευκρινίζει το νόημα τους. 

 

 

 

 

 

 

εικόνα 2 

 

Πορεία: 

Στη δραστηριότητα αυτή υπήρξε αρχικά η δυσκολία με τα κλειστά μάτια που 

ξεπεράστηκε σταδιακά με ενθάρρυνση ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και από τις 

δύο θέσεις, δηλαδή και ως ρομπότ και ως οδηγός. Στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας 

όπου οι οδηγίες ήταν μόνο λεκτικές, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν αρκετά και ενώ ο 

«οδηγός» έδινε σωστές οδηγίες για την έξοδο από το λαβύρινθο, το «ρομπότ» τις 

εκτελούσε συχνά λάθος. Κάποιες φορές η έννοια του «πίσω» αποδόθηκε με το «κάτω» 

και εξακολουθούσαν να κάνουν χρήση προσδιορισμών όπως δίπλα, κοντά, εδώ πέρα, 

όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα όμως μετά από παρεμβάσεις και 

διορθώσεις της νηπιαγωγού υιοθέτησαν στη συνέχεια χωρικές έννοιες. Η διάταξη του 

λαβύρινθου άλλαζε μετά από κάθε ζευγάρι ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες 

οδηγίες. Γινόταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, διαρκής ενθάρρυνση για  να 

σκεφτούν και να συζητήσουν τα παιδιά τη δράση τους ώστε να οδηγηθούν σε 

γενικότερα συμπεράσματα γιατί σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία ο χωρικός 

συλλογισμός δεν δημιουργείται αυθόρμητα αλλά αναπτύσσεται μέσα από δράσεις σε 

όλα τα είδη του χώρου και εξελίσσεται βαθμιαία. Η ομάδα αλληλεπιδρούσε διαρκώς 

και διόρθωνε λάθη τόσο του παιδιού – οδηγού, όσο και του παιδιού – ρομπότ. Συχνά 

κατά τη διάρκεια της πορείας, το παιδί – οδηγός  τροποποιούσε  τις οδηγίες του και 

αυτοδιορθωνόταν ή ζητούσε βοήθεια καθώς συνειδητοποιούσε ότι αδυνατεί να βγάλει 

το ρομπότ από το λαβύρινθο.  Η εναλλαγή των ρόλων υπήρξε ευχάριστο κίνητρο για 

την εξέλιξη του παιχνιδιού και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν και 

από τις δύο θέσεις δύο με τρεις φορές.   

   

GO 
    II     X   

X 
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εικόνα 3 

Κατόπιν, το παιχνίδι συνεχίστηκε με μια παραλλαγή ώστε να εμβαθύνουν τα παιδιά την  

αντίληψη του προσανατολισμού. Η νηπιαγωγός παρουσίασε στα παιδιά τις παραπάνω 

πλαστικοποιημένες κάρτες με τα βέλη κατεύθυνσης και τις άλλες εντολές, οι οποίες 

είναι ουσιαστικά τα πλήκτρα προγραμματισμού του Bee bot και ζητήθηκε από τα 

παιδιά να κάνουν υποθέσεις για τη σημασία τους. Οι αρχικές προβλέψεις για τις κάρτες 

ήταν σωστές από την πλειοψηφία των παιδιών, οι κάρτες που χρειάστηκαν εξήγηση 

ήταν οι άλλες τρεις (go, clear, pause). Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο λαβύρινθο, με ένα 

παιδί να είναι μέσα σε αυτόν και το άλλο απέναντί του να το κατευθύνει πλέον με τις 

κάρτες και όχι λεκτικά. Η οπτικοποίηση των οδηγιών βοήθησε πάρα πολύ, η διαδικασία 

εξελίχθηκε καλά, με σωστές πορείες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βρεθούν δύο με 

τρεις φορές και στις δύο θέσεις, του οδηγού και του ρομπότ. Η εντολή «go», 

δυσκόλεψε τα παιδιά και χρειαζόταν παρέμβαση της νηπιαγωγού για να τη 

χρησιμοποιήσουν, αρχικά την αγνοούσαν στη συνέχεια οικειοποιήθηκαν τη χρήση της. 

Τις κάρτες με το clear & pause ενώ έγινε κατανοητό το νόημά τους,  δεν τις 

χρησιμοποίησαν σχεδόν καθόλου στο παιχνίδι. Επίσης δεν μπορούσαν να παραθέσουν 

σειρά εντολών – καρτών παρά έδειχναν μία – μία τις κάρτες και βέβαια εκτελούσαν ένα 

βήμα κάθε φορά. Όσο το παιχνίδι συνεχιζόταν και μέσα από τη δράση,  βελτιωνόταν ο 

αρχικός αυθόρμητος χωρικός συλλογισμός σε πιο οργανωμένες χωρικές δεξιότητες.  

 

 

εικόνα 4 
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6.4. Β΄ Φάση 

 2
η
  Ημιδομημένη συνέντευξη  

Η δεύτερη ημιδομημένη συνέντευξη, έγινε με στόχο να καταγραφεί η εξέλιξη που 

πιθανώς είχαν τα παιδιά στην κατανόηση των εννοιών του χώρου, μετά από τη 

διδακτική παρέμβαση των δύο δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω όπου 

λειτούργησαν βιωματικά και κιναισθητικά. Το σενάριό της είναι παρόμοιο με αυτό της 

πρώτης ημιδομημένης συνέντευξης,  εδώ όμως τα παιδιά μαζεύουν «αβγά από τις 

φωλιές». Η διάταξη είναι ακριβώς η ίδια, στον ίδιο χώρο, ατομικά το κάθε παιδί, 

εκτελεί  και μετά περιγράφει, τις χωρικές έννοιες μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά.  

 

 

εικόνα 5 

Οι απαντήσεις καταγράφονται στον ίδιο πίνακα, όπως και στην πρώτη συνέντευξη:   

 

Πίνακας 2 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 

ΜΠΡΟΣΤΑ πχ. σωστά πχ. λάθος 

ΠΙΣΩ   

ΔΕΞΙΑ   

ΑΡΙΣΤΕΡΑ   

 

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις που καταγράφηκαν στην δεύτερη ημιδομημένη 

συνέντευξη, όπου από τα παιδιά ζητήθηκε να εκτελέσουν και να περιγράψουν χωρικές 

έννοιες (μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά) ώστε να ανιχνευθούν οι γνώσεις και 

αντιλήψεις όσο αναφορά τον προσανατολισμό στο χώρο, σε αυτή τη φάση τη 

διδακτικού σεναρίου  εμφανίζονται παρακάτω σε πίνακα.  
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3
η
 Δραστηριότητα  

(Γνωριμία με το bee bot) 

Πρώτη επαφή και γνωριμία των παιδιών με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee bot. 

Σκοπός της δραστηριότητας 

- να γνωρίσουν τα παιδιά βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος,  μέσα 

  από το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee Bot     

- να εισαχθούν στην έννοια του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο. 

- να πειραματιστούν με δραστηριότητες προγραμματισμού με βιωματικό τρόπο.  

 

Περιγραφή 

Η νηπιαγωγός παρουσιάζει τη μέλισσα στα παιδιά και τα ρωτά τι πιστεύουν ότι είναι, τι 

κάνει, τι χρειάζονται τα πλήκτρα που έχει, αν αυτά τους θυμίζουν κάτι (βλ. δρασ/τητα 

2), κ.ά.  

Τα παροτρύνει να πειραματιστούν με τη μέλισσα στο δάπεδο σε μη οριοθετημένο χώρο, 

να εκφράσουν και να πειραματιστούν με τους προβληματισμούς τους, να δοκιμάσουν 

και να επαληθεύσουν. Πιθανές δυσκολίες των παιδιών επιλύονται μέσα από τη 

συνεργασία της ομάδας, την ανταλλαγή απόψεων και των πολλαπλών δοκιμών. 

 

Πορεία: 

Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά γνώρισαν και ήρθαν σε πρώτη επαφή με το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee bot. Η παρουσίασή του έγινε στο σύνολο της ομάδας 

και αρχικά τέθηκαν ερωτήσεις όπως τι πιστεύεται ότι είναι αυτό, τι σας θυμίζει, τι 

νομίζετε ότι μπορεί να κάνει, έχετε ξαναδεί αυτά τα σήματα, πώς κινείται, τι κινήσεις 

μπορεί να κάνει, πώς λέτε το κάνουμε να κινηθεί, πώς μπορεί να ξεκινήσει, που να 

πάει, αν κάνω λάθος πως σβήνει κλπ. Οι απαντήσεις των παιδιών και οι υποθέσεις  

υπήρξαν γενικά εύστοχες καθώς έγινε με ευκολία η σύνδεση των καρτών με τα βέλη 

της προηγούμενης δραστηριότητας με αυτά που έχει το Bee bot. Τα παιδιά 

αναγνώρισαν τα πλήκτρα και τις εντολές του Bee bot, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στη 

συνέχεια, μετά από αυτή την πρώτη επαφή και την ομαδική  συζήτηση που 

ακολούθησε, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και σε διαφορετικό χώρο, ξεχωριστά η 

κάθε ομάδα, πάνω σε τραπέζι, άρχισαν να δοκιμάζουν, να πειραματίζονται και να 

προγραμματίζουν τελικά το Bee bot, με τυχαία επιλογή πλήκτρων χωρίς 

προσυμφωνημένη διαδρομή και καθαρά σε επίπεδο δοκιμής και εξοικείωσης.  

Δημιουργήθηκε έτσι με το  Bee bot, ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους 

μαθητές, έντονα παιγνιώδες και παρακινητικό, κάτι που για τη διδακτική είναι ύψιστης 
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σημασίας και οι ομάδες συμμετείχαν με έντονο ενθουσιασμό. Αυτός ο   αρχικός 

διερευνητικός προγραμματισμός  του Bee bot υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες 

μάθησης, δεδομένου ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα 

από  τη συγκρότηση, την ανάλυση και την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών. Αυτή η 

προσπάθεια αναγκάζει τα παιδιά να σκέφτονται  πάνω στον τρόπο που σκέφτονται  και 

ενεργούν,  έχοντας έτσι μεταγνωστικό χαρακτήρα.  

Στον  πειραματισμό με το Bee bot τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάζουν 

ατομικά μέσα από ομάδα τεσσάρων ατόμων να προγραμματίζουν τη μέλισσα με τυχαίες 

δοκιμές και συλλογισμούς, αρχικά χωρίς δηλαδή κάποιο στόχο. Δυσκολίες 

παρουσιάστηκαν αρκετές, κοινές σε όλες τις ομάδες. Η πιο έντονη δυσκολία που 

παρουσιάστηκε ήταν το να πληκτρολογήσουν κάποια σειρά εντολών, έστω και δύο ή 

τρεις. Σχεδόν όλες τις φορές προγραμμάτιζαν το Bee bot με μία εντολή πχ «μπροστά» 

και στη συνέχεια πατούσαν go και εκτελούσαν μεμονωμένα την εντολή. Χρειάστηκε 

αρκετή ώρα πειραματισμού ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά στον προγραμματισμό πιο 

σύνθετων εντολών και αυτό το κατάφεραν μόνο τέσσερα παιδιά. Δυσκολεύτηκαν με το 

πλήκτρο Clear (X), το αγνοούσαν αρχικά συνεχώς με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι 

εντολές και η κίνηση του Bee bot να τους δημιουργεί σύγχυση. «Κάνει ό,τι θέλει», 

σχολίασαν κάποια παιδιά και από την ομάδα υπήρχε η ανάδραση: «εσύ του λες τι να 

κάνει, εσύ κάνεις λάθος, πάτα τα σωστά». Μετά από αρκετές δοκιμές και την 

παρέμβαση τις νηπιαγωγού με υπενθυμίσεις για το πλήκτρο Clear, άρχισαν να το 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Επίσης το πλήκτρο Pause (││), τα παιδιά το 

αγνόησαν εντελώς, δεν το χρησιμοποίησαν παρά ελάχιστα. Στη διάρκεια του 

πειραματισμού τα παιδιά χρησιμοποιούσαν χωρικές έννοιες και συχνά μέσα από την 

ομάδα διόρθωναν λάθη ή συζητούσαν την κατεύθυνση που θέλουν να οδηγήσουν τη 

μέλισσα. Σταδιακά η νηπιαγωγός εισάγει ορολογία σχετική με τον προγραμματισμό, 

«σβήνουμε τις προηγούμενες εντολές, εισάγουμε καινούριες, εκτελούμε την εντολή 

κλπ». Προοδευτικά και μέσα από τον πειραματισμό τα παιδιά κατέληξαν ότι «πρέπει να 

σκεφτόμαστε, όχι να πατάμε στην τύχη, δεν μας ακούει, μόνο τα πλήκτρα ακούει» 

σχολίασαν. Η δραστηριότητα διήρκησε αρκετό χρόνο τόσο για το ότι υπήρξε ελκυστική 

λόγω του Bee bot αλλά και γιατί δόθηκε αρκετός χρόνος σε κάθε μέλος της ομάδας να 

πειραματιστεί ατομικά. Τα παιδιά σε αυτή τη δραστηριότητα είχαν δυσκολία στο να 

λειτουργήσουν ως ομάδα, αντιδρούσαν κυρίως παρορμητικά και τις περισσότερες 

φορές χρειαζόταν η παρέμβαση της νηπιαγωγού για να οργανωθούν και να δουλέψουν 

συνεργατικά. Δύο από τις πέντε ομάδες των παιδιών που συνεργάστηκαν καλύτερα, 

έθεσαν στόχο, να κατευθύνουν τη μέλισσα σε συγκεκριμένη διαδρομή, έβαλαν δηλαδή 
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στόχο και δοκίμασαν να την προγραμματίσουν κάτι που τα βοήθησε στην επικοινωνία 

και την αλληλεπίδραση περισσότερο από τις ομάδες που απλά προγραμμάτιζαν τυχαία 

τη διαδρομή. Στις δύο αυτές ομάδες η χρήση χωρικών εννοιών και ο προσανατολισμός 

ήταν σαφώς  πιο εύστοχος, καθώς υπήρξε αναγκαίος προκειμένου η ομάδα να πετύχει 

το στόχο που μόνη της έθεσε.  

 

΄ 

εικόνα 6 

 

4
η
 Δραστηριότητα 

 

(Διαδρομή με Bee Bot) 

Παιχνίδι (ομάδα 4 παιδιών) προσανατολισμού και προγραμματισμός του bee bot.  

Σκοπός της δραστηριότητας: 

-να κατακτήσουν και να εξελίξουν έννοιες προσανατολισμού και χωρικές έννοιες 

-να γνωρίσουν βασικές έννοιες ενός υπολογιστικού συστήματος 

-να μοντελοποιήσουν τη γνώση με προγραμματιζόμενα παιχνίδια μέσα δηλαδή από 

λογισμικά ανοιχτού τύπου  

-να επιλύσουν προβλήματα 

-να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν 

-να πειραματιστούν με το σωστό και το λάθος 

-να κάνουν υποθέσεις και γενικεύσεις 

Περιγραφή 

Μετά από την εξοικείωση των παιδιών με το bee bot, τα πλήκτρα και τη λειτουργία του, 

παρουσιάζει η νηπιαγωγός στα παιδιά μια μακέτα (60*60εκ.), χωρισμένη σε τετράγωνα 

15*15κ. το καθένα και με αφόρμηση το παραμύθι του Antoon Krings, "Σούλα η 

μελισσούλα", (Παπαδόπουλος 2000), ζητά από τα παιδιά να βοηθήσουν τη μέλισσα να 

μαζέψει όση περισσότερη γύρη μπορεί από τα λουλούδια που έχει η μακέτα. Για κάθε 
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λουλούδι που η μέλισσα πηγαίνει, κερδίζουν και την αντίστοιχη εικόνα (πόντος). 

Πρέπει όμως να προσέξουν να μην περάσει η μέλισσα από τα πράσινα τετράγωνα γιατί 

τότε χάνουν ένα πόντο. Ο τελικός προορισμός είναι το σπίτι της και η δοκιμασία 

ξεκινά. Τα παιδιά θα δουλέψουν σε ομάδα των 4 ατόμων για να συνεργαστούν και να 

αλληλεπιδράσουν πιο αποτελεσματικά και η νηπιαγωγός θα έχει βοηθητικό ρόλο. 

Παροτρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν χωρικές έννοιες, μπροστά, πίσω, δεξιά, 

αριστερά και όπου χρειάζονται διευκρινήσεις παρεμβαίνει και διευκολύνει τη 

διαδικασία. Στο δάπεδο υπάρχει χαρτί και μαρκαδόροι ώστε τα παιδιά να δοκιμάζουν 

αν θέλουν να καταγράφουν τις διαδρομές κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού. 

Πορεία: 

Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες και μέσα από παιγνιώδη 

διαδικασία, σε οργανωμένο πλέον περιβάλλον κλήθηκαν να προσανατολιστούν και να 

προγραμματίσουν το Bee Bot. Σύμφωνα και με έρευνα των Clements & Battista (1992), 

η αρχική χωρική αντίληψη που έχουν τα παιδιά εξελίσσεται μέσα από τις κατάλληλες 

δραστηριότητες που τα οδηγεί να «εικονοποιήσουν» την κιναισθητική τους δράση  και 

να αντιληφθούν χωρικές ιδιότητες και σχέσεις. Αντίστοιχη εξέλιξη ακολουθούν τα 

παιδιά στο χωρικό προσανατολισμό σε οργανωμένα πλαίσια αναφοράς όπως είναι τα 

τετραγωνισμένα περιβάλλοντα και γενικότερα τα πλέγματα, όπου μπορούν να κάνουν 

γενικεύσεις και να χρησιμοποιήσουν πιο σύνθετους σχηματισμούς. Έτσι αξιοποιώντας 

τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, κατασκευάστηκε μια επιδαπέδια μακέτα μαζί με τα 

παιδιά, χωρισμένη σε τετράγωνα των 15*15 εκατοστών (δεκαέξι συνολικά), όσο 

δηλαδή και το βήμα του bee bot  για να είναι σε θέση τα νήπια να υπολογίσουν και να 

κατανοήσουν πόσα βήματα πρέπει να κάνει το ρομποτάκι για να φτάσει στο τέλος της 

διαδρομής του οπότε και να βοηθηθούν. Η προγραμματιζόμενη συσκευή του Bee-Bot, 

ιδιαίτερα ελκυστική για τα παιδιά και σε συνδυασμό με τη χρήση σεναρίου αποτέλεσε 

την αφορμή για ενεργή εμπλοκή τους σε πρόβλημα που έχει νόημα γι’ αυτά. Έτσι 

παρόλο που υπήρξαν δυσκολίες στη συνεργασία των ομάδων και παρόλο που η 

συσκευή δεν είχε κάποιο εργαλείο ή μηχανισμό για να γίνεται αυτοέλεγχος, οδήγησε τα 

παιδιά σε διαδικασίες προβληματισμού και σχεδιασμό πορείας προκειμένου να βρεθεί η 

λύση που αναζητούσαν. Όπως επισημαίνεται άλλωστε από τους Beraza, Pina & Demo 

(2010), η χρήση του bee-bot αναπτύσσει  στα παιδιά δεξιότητες υπολογισμού και 

λογικής σκέψης καθώς και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.  

Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά έχοντας ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee-bot, έδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον να το 

κατευθύνουν «στο σπίτι του» όπως τους ζητήθηκε και οι ομάδες έχοντας πλέον ένα 
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ξεκάθαρο στόχο οργανώθηκαν καλύτερα. Χρησιμοποίησαν κατά κύριο λόγο έννοιες 

προσανατολισμού και τις περισσότερες φορές σωστά, με μεγαλύτερη δυσκολία στο 

δεξιά και αριστερά.  Άλλη δυσκολία που είχαν ήταν να προγραμματίσουν τη μέλισσα 

με σειρά εντολών. Συνήθως πληκτρολογούσαν διαδοχικά μία με δύο εντολές όμως 

είχαν καλύτερη επίγνωση του πλήκτρου clear και της χρήσης του όποτε χρειαζόταν να 

επαναπροσδιορίσουν την πορεία της.  Επιπλέον το σύνολο των παιδιών φάνηκε να έχει 

συνειδητοποιήσει ότι η μέλισσα δεν κινείται τυχαία αλλά προγραμματίζεται από τα 

ίδια. Μία ομάδα παιδιών χρησιμοποίησε χαρτί και μαρκαδόρο και κατέγραφε 

πειραματικά με βέλη τη διαδρομή που σχεδίαζε άλλοτε σωστά και άλλοτε λανθασμένα. 

Η ομάδα αυτή σε επικοινωνιακό επίπεδο, συνεργάστηκε καλύτερα, οι αντιπαλότητες 

ήταν λιγότερες ωστόσο δεν πέτυχε καλύτερα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες που 

συνεννοήθηκαν προφορικά για τις διαδρομές. Το παιχνίδι εξελίχθηκε με ενδιαφέρον, τα 

μέλη των ομάδων συνεργάστηκαν καλά έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο, ενθαρρύνθηκαν 

να συζητήσουν πάνω στη δράση τους, να οδηγηθούν σε γενικότερα συμπεράσματα και 

φάνηκε να βελτιώνεται η  χωρική τους αντίληψη.  

 

 

εικόνα 7 

6.5. Γ΄ Φάση 

Φύλλο εργασίας (Αξιολόγηση) 

Πορεία: 

Στη φάση αυτή δόθηκε στα παιδιά ατομικά, το φύλλο εργασίας που ακολουθεί και τους 

ζητήθηκε να «ανακαλύψουν ποιο είναι το αγαπημένο λουλούδι της μέλισσας» αφού 

πρώτα τα λουλούδια είχαν χρωματιστεί (κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε). 

Οι οδηγίες ήταν οι εξής: «Προχώρησε δύο βήματα μπροστά, στρίψε δύο βήματα δεξιά, 

προχώρησε τρία βήματα μπροστά, στρίψε δύο βήματα δεξιά. Τώρα πες μου σε ποιο 

λουλούδι έφτασες.». Εναλλακτικά δόθηκαν και άλλες οδηγίες, με τον ίδιο τελικό 
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προορισμό όπως:  «Προχώρησε δύο βήματα μπροστά, στρίψε ένα βήμα δεξιά, 

προχώρησε ένα βήμα μπροστά, στρίψε ξανά δεξιά, προχώρησε δύο βήματα μπροστά 

και στρίψε δύο βήματα δεξιά. Τώρα πες μου σε ποιο λουλούδι έφτασες.». Οι οδηγίες αν 

υπήρχε ερώτηση από τα παιδιά επαναλαμβάνονταν όσες φορές χρειαζόταν χωρίς όμως 

άλλη λεκτική παρέμβαση ή καθοδήγηση.  Επιβεβαίωση για την εύρεση της σωστής 

απάντησης δεν υπήρχε σε επίπεδο ομάδας, αυτό έγινε αργότερα όταν όλοι είχαν 

συμπληρώσει το φύλλο εργασίας τους, στην ολομέλεια, για να βοηθηθούν τα παιδιά να 

εκτελέσουν πιστά τις οδηγίες και όχι να καταλήξουν εκεί μέσα από εναλλακτικές 

διαδρομές. 

Τα φύλλα εργασίας είναι ένα εργαλείο, που παρέχουν τη δυνατότητα να διαπιστωθεί 

πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται έννοιες που έχουν διδαχθεί και με ποιο τρόπο τις 

χειρίζονται όταν αποτυπώνονται στο χαρτί. Στο σχολείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως μέσο αξιολόγησης, αλλά πρέπει πάντα να ενσωματώνονται σ' ένα πρόγραμμα με 

βιωματικές διαθεματικές δραστηριότητες με στόχο την προσέγγιση των γνωστικών 

αντικειμένων. Η Boardman (2004), επισημαίνει για τα φύλλα εργασίας ότι τα 

χρειάζονται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές για να γνωρίζουν τι να διδάξουν 

και τι να διδαχθούν, φανερώνουν το επίπεδο κατανόησης κάθε παιδιού ανεξάρτητα από 

άλλους κοινωνικούς ή γλωσσικούς παράγοντες και παράλληλα ο εκπαιδευτικός έχει την 

ευκαιρία να αξιολογήσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε και να εξατομικεύσει αν 

χρειαστεί τη διδασκαλία.  

Στη δραστηριότητα αυτή, για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας  δόθηκε στα παιδιά 

ένας ελκυστικός στόχος με τη μορφή αινίγματος κατά συνέπεια οι προφορικές οδηγίες 

να αποτυπωθούν στο χαρτί, το βιωματικό να γίνει αναπαράσταση, να κωδικοποιήσουν 

τη δράση τους και να μπορέσουν να κάνουν γενικεύσεις ώστε μέσα από οργανωμένα 

περιβάλλοντα να εξελίξουν την ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο. Οι απαντήσεις 

των παιδιών, αποτυπωμένες σε πίνακα παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Φύλλο εργασίας 1 
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3
η
 Ημιδομημένη συνέντευξη 

 

Η τρίτη ημιδομημένη συνέντευξη, έγινε με στόχο να καταγραφεί η εξέλιξη που πιθανώς 

είχαν τα παιδιά στην κατανόηση των εννοιών του χώρου, μετά και από τη διδακτική 

παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του bee bot, την ενσωμάτωση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και τη σύνδεσή της με το αναλυτικό πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου.  Το σενάριό της είναι παρόμοιο με αυτό της πρώτης και της δεύτερης 

ημιδομημένης συνέντευξης,  εδώ όμως τα παιδιά μαζεύουν «λουλούδια με γύρη για να 

τα δώσουν στη μέλισσα». Η διάταξη είναι ακριβώς η ίδια, στον ίδιο χώρο, ατομικά το 

κάθε παιδί, εκτελεί  και μετά περιγράφει, τις χωρικές έννοιες μπροστά – πίσω – δεξιά – 

αριστερά. Οι απαντήσεις καταγράφονται στον ίδιο πίνακα, όπως και στις προηγούμενες 

συνεντεύξεις:     

Πίνακας 3 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 

ΜΠΡΟΣΤΑ πχ. λάθος πχ. σωστά 

ΠΙΣΩ   

ΔΕΞΙΑ   

ΑΡΙΣΤΕΡΑ   

 

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις που καταγράφηκαν στην τρίτη ημιδομημένη συνέντευξη, 

όπου από τα παιδιά ζητήθηκε να εκτελέσουν και να περιγράψουν χωρικές έννοιες 

(μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά) ώστε να ανιχνευθούν οι γνώσεις και αντιλήψεις 

όσο αναφορά τον προσανατολισμό στο χώρο, σε αυτή τη φάση τη διδακτικού σεναρίου  

εμφανίζονται παρακάτω σε πίνακα.  
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 

7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

7.1. Αποτελέσματα 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο της 

έννοιας του χώρου και του προσανατολισμού σε αυτόν με τη χρήση 

προγραμματιζόμενων παιχνιδιών, συγκεκριμένα του bee bot. Να μελετήσει  πως η 

ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά στην 

ανάπτυξη και την εξέλιξη μαθηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών όπως 

είναι η επίλυση προβλημάτων (problem solving),  η εξερεύνηση, η συνεργατικότητα 

και πώς επίσης οι μαθητές του Νηπιαγωγείου εφαρμόζουν  και δοκιμάζουν  τον 

προγραμματισμό και την κίνηση στο χώρο μέσα σε ένα ενεργό, δημιουργικό και 

απολαυστικό περιβάλλον (Chambers & Carbonaro, 2003; Payne, 1999) που τους 

παρέχει τα ανάλογα κίνητρα προάγοντας έτσι τις μαθηματικές τους δεξιότητες και το 

πώς προσανατολίζονται στο χώρο. Αφορμή για την επιλογή του θέματος, υπήρξε το 

Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική στην προσχολική ηλικία και οι 

σχετικές έρευνες που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία όπου τονίζεται η δυνατότητα 

σύνδεσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα γνωστικά αντικείμενα του νηπιαγωγείου 

(Bers, Ponte, Juelich, Viera, & Schenker, 2002). 

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής εργασίας προέκυψε μέσα 

από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου που περιγράφεται στο Μεθοδολογικό 

Πλαίσιο και συγκεκριμένα από τη σύγκριση των τριών  φάσεων της ημιδομημένης 

συνέντευξης σε κάθε μία από τις οποίες οι απαντήσεις των παιδιών έχουν καταγραφεί 

σε πίνακα όπου απεικονίζεται και η γνωστική πρόοδος των μαθητών. Σκοπός ήταν να  

εντοπιστούν πιθανές υπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στην τελική και την αρχική 

μέτρηση της μαθηματικής επίδοσης του ατόμου της κάθε ομάδας, πριν κατά τη 

διάρκεια και στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου. Για να υπάρξει μια 

αποτελεσματική και σφαιρική σύλληψη των καταστάσεων ιδιαίτερα στην αποτύπωση 

των ποιοτικών στοιχείων της εφαρμογής του σεναρίου εφαρμόστηκε πολυμεθοδική 

προσέγγιση συλλογής και ελέγχου δεδομένων. Για το λόγο αυτό  χρησιμοποιήθηκαν 

διάφοροι τρόποι συλλογής των δεδομένων όπως τα εργαλεία μέτρησης, οι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, το φύλλο αξιολόγησης, η καταγραφή προσωπικών 

σημειώσεων και η φυσική παρατήρηση της όλης διαδικασίας. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι συγκεντρωτικοί πίνακες κάθε συνέντευξης.  

 

Πίνακας αποτελεσμάτων 1
ης

 ημιδομημένης συνέντευξης: 

 

 

 

Α=ΑΓΟΡΙ Κ=ΚΟΡΙΤΣΙ 
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1
ης

 ημιδομημένη συνέντευξη: 

 

 

Γράφημα  1 

 

 

Γράφημα  2 

 

Στην πρώτη ημιδομημένη συνέντευξη όπου κατά κύριο λόγο διερευνούνται οι 

υπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των παιδιών που αφορούν το χώρο και τον 

προσανατολισμό σε αυτόν, γίνεται αντιληπτό ότι το 80% των μαθητών εκτελεί σωστά 

την εντολή που αφορά τη χωρική έννοια «μπροστά» ενώ αντίστοιχα μόνο το 50% την 

περιγράφει σωστά όταν του ζητηθεί. Στην ίδια πάντα συνέντευξη, το 95% των παιδιών 

εκτελεί σωστά την εντολή για τη χωρική έννοια «πίσω», όταν όμως βρίσκεται στη θέση 

να περιγράψει μόνο το 55% ανταποκρίνεται σωστά. Μικρότερα ποσοστά 

καταγράφονται στις έννοιες δεξιά – αριστερά όπου στο σύνολο των 20 παιδιών τα 9 

εκτελούν σωστά την εντολή για το «δεξιά» (45%) και 6 μόνο την περιγράφουν σωστά 
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δηλαδή ποσοστό 30%. Η εντολή για τη χωρική έννοια «αριστερά» δυσκολεύει 

περισσότερο τα παιδιά και έτσι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνέντευξης αυτής 

35% το εκτελούν σωστά και μόνο 20% το περιγράφουν σωστά όταν τους ζητηθεί. Σε 

πρώτο επίπεδο γίνεται αντιληπτό ότι οι πρωταρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών για 

το χώρο με κέντρο τον εαυτό τους, είναι ακόμη μεταβαλλόμενες και δεν έχουν 

κατακτηθεί πλήρως και επιπλέον εναλλάσσονται ανάλογα με το υπάρχον πρόβλημα που 

τους τίθεται. Επίσης γίνεται φανερό ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται σωστά την έννοια του δίπολου «μπροστά - πίσω» σε σχέση με αυτό 

του «δεξιά – αριστερά» όπου σημειώνονται περισσότερα λάθη τόσο στην περιγραφή 

όσο και στην εκτέλεση.  

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί στο συγκεκριμένο σημείο ότι 

το διδακτικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτά που το παιδί μπορεί όχι από μόνο του να 

κατακτήσει αλλά με ποιους κατάλληλους διδακτικούς χειρισμούς, μπορούμε να το 

βοηθήσουμε να εξελίξει και να συστηματοποιήσει τις χωρικές του εμπειρίες ώστε να 

οδηγηθεί σε ανώτερες μαθηματικές έννοιες αβίαστα και βιωματικά. Ερευνητές 

επισημαίνουν ότι αν και τα μικρά παιδιά παρουσιάζουν εντυπωσιακές αρχικές εμπειρίες 

λειτουργώντας στο χώρο, εμφανίζουν ελλείψεις καθώς δοκιμάζονται στη 

συστηματοποίησή τους και στη σύνδεση του χώρου με ένα πιο αφηρημένο πλαίσιο κάτι 

που απαιτεί βαθμιαία ανάπτυξη καθώς πρόκειται ουσιαστικά για επιστημονικές έννοιες 

(Owens, 1992). Έτσι στη συνέχεια του εκπαιδευτικού σεναρίου και πριν από τη 2
η
 

ημιδομημένη συνέντευξη, επιλέχθηκαν βιωματικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν 

τους μαθητές στη μαθηματική δράση και τους έδωσαν  το περιθώριο να ενεργήσουν  

και να σκεφτούν το μαθηματικό ερώτημα, τη λύση και την τεκμηρίωσή του. Οι 

δραστηριότητες αυτές έχοντας αποκλειστικά παιγνιώδη χαρακτήρα αποτελούν μέρος 

μιας συστηματικής διδακτικής προσέγγισης και ενισχύουν τη δυναμική των παιδιών 

προκειμένου να αναπτύξουν χωρικές έννοιες. 
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Τα αποτελέσματα τους έτσι όπως καταγράφηκαν στη δεύτερη ημιδομημένη 

συνέντευξη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας αποτελεσμάτων 2
ης

 ημιδομημένης συνέντευξης: 

 

 

 

Α=ΑΓΟΡΙ Κ=ΚΟΡΙΤΣΙ 
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2
ης

 ημιδομημένη συνέντευξη: 

 

 

Γράφημα  3 

 

 

Γράφημα  4 

 

Στη δεύτερη ημιδομημένη συνέντευξη, μετά και την πρώτη εκπαιδευτική παρέμβαση 

καταγράφονται ελαφρώς μεγαλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων τόσο στην 

περιγραφή όσο και στην εκτέλεση των χωρικών εννοιών από τα παιδιά. Οι μαθητές 

εκτελούν κατά 90% σωστά την εντολή «μπροστά» και το 80% του συνόλου την 

περιγράφει και σωστά. Τη χωρική έννοια του «πίσω», όπως και στην πρώτη συνέντευξη 

παρατηρείται να την εκτελεί σωστά το 95% όμως την περιγράφει πλέον σωστά το 80%, 

ποσοστό φανερά μεγαλύτερο από πριν (55%). Παρατηρείται ότι οι μαθητές σε 

μεγαλύτερο ποσοστό δείχνουν να εξελίσσουν την αντίληψη που έχουν για το χώρο και 

τον προσανατολισμό. Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, συνδυάζοντας δράση και σκέψη, 
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αναστοχάζονται  και προσδιορίζουν το σώμα τους στο χώρο με μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας. Αρκετά παιδιά αντιμετώπισαν μια άγνωστη για αυτά κατάσταση που 

προϋπόθετε χωρικές δεξιότητες και εδώ παρατηρήθηκε ότι η διαχείριση του λάθους από 

την ίδια την ομάδα λειτούργησε εποικοδομητικά και σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε 

νέες στρατηγικές και δράσεις. Το δίπολο «δεξιά – αριστερά» είχε μικρότερα ποσοστά 

επιτυχίας τόσο στην περιγραφή όσο και στην εκτέλεση ωστόσο αυτά ήταν μεγαλύτερα 

από τα αντίστοιχα της πρώτης συνέντευξης όπου καταγράφηκαν ουσιαστικά οι 

υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών χωρίς να έχει γίνει κάποια εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Όσο αναφορά την εκτέλεση του «δεξιά – αριστερά» μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας 

παρατηρήθηκαν στην εκτέλεση, 70% και 75% αντίστοιχα,  ενώ στην περιγραφή και 

πάλι τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων ήταν μικρότερα 45% και 40% αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια ακολούθησε η γνωριμία και οι δραστηριότητες προσανατολισμού 

με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee bot όπου τα παιδιά με τη βοήθεια του ανοιχτού 

τύπου λογισμικού κλήθηκαν να ξεπεράσουν ουσιαστικά τα αυτό - αναφορικά 

συστήματα προσανατολισμού και να αντιληφθούν τη γενική εικόνα μιας χωρικής 

διευθέτησης, να δημιουργήσουν νοερές παραστάσεις και να δομήσουν το χώρο πιο 

συστηματικά. Στο φύλλο εργασίας – αξιολόγησης που ακολούθησε, οι μαθητές 

ακολουθώντας προφορικές εντολές, κατέγραψαν τη διαδρομή του bee bot. Οι επιδόσεις 

τους παρουσιάζουν διαφορές αλλά δείχνουν μια δυναμική  με ποσοστό επιτυχίας 75%,  

παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας των απαντήσεων τους. 
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Φύλλο Εργασίας – Αξιολόγησης 

 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

Α/Α

1 Κ1 √

2 Κ2 √

3 Α1 √

4 Α2 √

5 Κ3 Χ

6 K4 Χ

7 K5 √

8 A3 √

9 K6 √

10 A4 √

11 A5 √

12 A6 √

13 K7 √

14 K8 Χ

15 K9 √

16 A7 Χ

17 A8 √

18 A9 √

19 A10 √

20 Α11 Χ

ΣΥΝΟΛΟ 15 √ 5 √

% ΤΟ √ 75% 25%   Α=ΑΓΟΡΙ Κ=ΚΟΡΙΤΣΙ 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα της τρίτης ημιδομημένης 

συνέντευξης που ακολούθησε μετά από την ενσωμάτωση της  ρομποτικής ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη μαθηματικών στόχων, που θέτει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.  

 

Πίνακας αποτελεσμάτων 3
ης

 ημιδομημένης συνέντευξης: 

 

 

 

Α=ΑΓΟΡΙ Κ=ΚΟΡΙΤΣΙ 
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3
η
 ημιδομημένη συνέντευξη: 

 

 

Γράφημα  6 

 

 

Γράφημα  7 

 

Παρατηρείται ότι το ποσοστό σωστών απαντήσεων ενισχύεται θετικά τόσο στην 

περιγραφή όσο και στην εκτέλεση των χωρικών εννοιών «μπροστά – πίσω» σε σχέση 

με τις προηγούμενες συνεντεύξεις και παραμένει να έχει καλύτερες επιδόσεις η 

εκτέλεση συγκριτικά με την περιγραφή. Ωστόσο, όπως και στη δεύτερη συνέντευξη το 

ποσοστό αυτό έχει μικρότερη διαφορά, μόλις 10%, σε σχέση με την πρώτη όπου η 

διαφορά ήταν μεταξύ 30% - 40%. Οι χωρικές έννοιες «δεξιά – αριστερά» έχουν 

μικρότερο ποσοστό επιτυχίας τόσο στην εκτέλεση όσο και στην περιγραφή, σε σχέση 

με το «μπροστά – πίσω», μεγαλύτερο ωστόσο από αυτό που καταγράφηκε στην 

95% 95% 

75% 75% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

 ΜΠΡΟΣΤΑ   ΠΙΣΩ   ΔΕΞΙΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

85% 85% 

55% 55% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

  ΜΠΡΟΣΤΑ   ΠΙΣΩ  ΔΕΞΙΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



62 
 

προηγούμενη συνέντευξη. Παραμένει η εκτέλεση να έχει μεγαλύτερο ποσοστό 

επιτυχίας (75%) ενώ η περιγραφή μικρότερο, δηλαδή 55%.  

Παρακάτω, ακολουθεί συγκεντρωτικός και συγκριτικός πίνακας των αποτελεσμάτων 

των ημιδομημένων συνεντεύξεων όπου φαίνεται η εξελικτική πορεία των μαθητών και 

η γνωστική πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

σεναρίου. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 

 

          ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 ΜΠΡΟΣΤΑ   ΠΙΣΩ   ΔΕΞΙΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 16 √ 19 √ 9 √ 7 √

2η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18 √ 19 √ 15 √ 14 √

3η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 19 √ 19 √ 15 √ 15 √

1η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 80% 95% 45% 35%

2η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 90% 95% 75% 70%

3η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 95% 95% 75% 75%  

 

        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΜΠΡΟΣΤΑ   ΠΙΣΩ  ΔΕΞΙΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10 √ 11 √ 6 √ 4 √

2η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 16 √ 16 √ 9 √ 8 √

3η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 17 √ 17 √ 11 √ 11 √

1η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 50% 55% 30% 20%

2η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 80% 80% 45% 40%

3η ΗΜ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 85% 85% 55% 55%  
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Συγκριτικό Γράφημα 

 

 

Γράφημα  8 

 

 

Γράφημα  9 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται αρχικά ότι οι μαθητές μετά από τις 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις βελτίωσαν τις χωρικές τους δεξιότητες και 

την ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο. Τα ποσοστά δείχνουν ότι αρχικά ανάμεσα 

στην εκτέλεση και την περιγραφή των εννοιών υπήρχε αρκετή απόκλιση στη συνέχεια 

όμως η απόκλιση αυτή αν και συνεχίζει να υφίσταται, μειώνεται. Επίσης από τον 
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πίνακα παρατηρείται ότι μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σημειώνονται από την αρχή 

στις έννοιες «μπροστά και πίσω» και μικρότερα στις έννοιες «δεξιά και αριστερά» 

όμως στις έννοιες αυτές σημειώνεται τελικά και μεγαλύτερη πρόοδος των παιδιών.  

 

7.2. Συμπεράσματα 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύθηκε και μελετήθηκε η δυνατότητα εκπαιδευτικής 

χρήσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee Bot  στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού 

σεναρίου που σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε μαθητές του 

νηπιαγωγείου. Από την ανάλυση προκύπτουν ορισμένα αποτελέσματα.  

 Τα νήπια διευκολύνονται να κατακτήσουν την έννοια του χώρου και του 

προσανατολισμού σε αυτόν όταν ακολουθούν μια σχεδιασμένη και εξελικτική 

πορεία μάθησης που επιπλέον περιλαμβάνει τη χρήση προγραμματιζόμενων 

παιχνιδιών, (συγκεκριμένα εδώ του Bee bot). Είναι απόλυτα απαραίτητο να 

επιδιώκουμε να συστηματοποιήσουμε τις χωρικές δεξιότητες των μαθητών, να 

τους ενθαρρύνουμε με ευκαιρίες και μαθηματικές δράσεις και να τους 

διευκολύνουμε να οδηγούνται σε πιο σύνθετες ενέργειες σε κατάλληλα 

δομημένο περιβάλλον. Σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία ο χωρικός συλλογισμός 

δεν δημιουργείται αυθόρμητα αλλά αναπτύσσεται μέσα από κατάλληλες 

δράσεις σε όλα τα είδη του χώρου, μέσα από τη χρήση νοερών και πραγματικών 

αναπαραστάσεων (Τζεκάκη, 2010), με διαβαθμισμένες και ολοένα πιο σύνθετες 

δράσεις κάτι που καταδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της παρούσης 

έρευνας.  

 Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι εφικτό να ενσωματωθεί ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο για να ενισχύσει τη μάθηση και να υποστηρίξει την επίτευξη 

συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο, 

καθώς μετά την παρέμβαση οι μαθητές σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας παρουσίασαν σημαντική γνωστική πρόοδο όσο αναφορά τις χωρικές 

έννοιες.  

 Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και συγκεκριμένα του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee bot αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο ως 

προς την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των νηπίων, διευκολύνει την 

προσέγγιση μαθηματικών εννοιών, όπως αυτή του προσανατολισμού, ενισχύει 

τη μεθοδολογία με τον παιγνιώδη χαρακτήρα που έχει και προσθέτει κίνητρο 

και ενθουσιασμό στις διαδικασίες μάθησης, κάτι που σύμφωνα και με τη 
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βιβλιογραφία αποτελεί για την προσχολική ηλικία τον απόλυτα φυσικό τρόπο 

μάθησης. Έντονη ήταν η διάθεση των μαθητών για να εξερευνήσουν τη 

διαδικασία του προγραμματισμού και να εμπλακούν ενεργά σε αυτόν κάτι που 

συνεχίστηκε και μετά το τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Αποδείχθηκε 

στην παρούσα έρευνα πόσο εύχρηστο εργαλείο υπήρξε το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι, με το οποίο τα παιδιά χρειάστηκαν ελάχιστο χρόνο για να 

εξοικειωθούν και να το ενσωματώσουν στο παιχνίδι τους. Με την παρούσα 

έρευνα γίνεται φανερό ότι το προγραμματιζόμενο παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει 

εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο πιθανώς όχι μόνο για τους μαθηματικούς 

στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου αλλά και των 

άλλων γνωστικών αντικειμένων αρκεί να υπάρχει μια καλά σχεδιασμένη 

εκπαιδευτική δράση από τον παιδαγωγό που να στηρίζεται σε σύγχρονες 

θεωρίες μάθησης, όπως αυτή της διερευνητικής, της συνεργατικής και της 

ανακαλυπτικής μάθησης. Σημαντικός είναι και ο παράγοντας της δυνατότητας 

του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού για χρήση σε εξατομικευμένη διδασκαλία 

εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και αποτελεσματικό.  

 Από την εξέλιξη της παρούσας έρευνας, γίνεται φανερό ότι οι μαθητές 

ασχολήθηκαν πιο ενεργά και με μεγαλύτερο ενθουσιασμό όταν η δράση που 

εμπλέκονταν αφορούσε την επίλυση κάποιου προβλήματος που είχε νόημα για 

τα ίδια (οδήγησε τη μέλισσα στο σπίτι της, βρες το αγαπημένο της λουλούδι). 

Επιπλέον σύμφωνα και με σύγχρονες θεωρίες μάθησης όπως ο εποικοδομισμός, 

οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών διερευνήθηκαν και αποτέλεσαν το 

σημείο εκκίνησης για τη γνωστική τους εξέλιξη.  

 Κατά τη διάρκεια  της  εργασίας αυτής έγινε φανερό ότι οι μαθητές του 

Νηπιαγωγείου, εργάστηκαν αποτελεσματικά στα πλαίσια ομάδας και 

υποβοηθήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από την αλληλεπίδραση των μελών 

της. Συζητούσαν, αντάλλασαν ιδέες πρότειναν λύσεις, δοκίμαζαν και 

πειραματιζόταν μέσα στην ομάδα, συχνά και με κάποια ένταση. Η 

αλληλεπίδραση πάντως μεταξύ τους αποτέλεσε σημαντική παράμετρο της 

διδακτικής διαδικασίας γιατί συνεισέφερε στη βελτίωση των επιδόσεων των 

μαθητών που δυσκολεύονταν περισσότερο τόσο με τις έννοιες του 

προσανατολισμού όσο και τη διαδικασία του προγραμματισμού. 
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Έρευνες υποστηρίζουν πως το Νηπιαγωγείο έχει καθοριστική σημασία στη μαθησιακή 

ανάπτυξη των παιδιών καθώς και στην περαιτέρω σχολική επίδοση τους, με δεδομένο 

ότι οι δραστηριότητες στην ηλικία αυτή βοηθάνε τα παιδιά να αναπτύξουν τις 

απαραίτητες γνωστικές και πνευματικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν γενικά 

θετική στάση απέναντι στο σχολείο (Tymms, Merrell & Henderson, 1997; Βρυνιώτη, 

Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης, 2008; Siraj-Blatchford, Taggart, 

Sylva, Sammons & Melhuish, 2008; Yan & Yuejuan, 2008; Tymms, Jones, Albone & 

Henderson, 2009). Επίσης ερευνητές όπως οι Hertzog & Klein (2005) υποστηρίζουν 

πως η τεχνολογία όταν χρησιμοποιείται σωστά έχει την ικανότητα να συνεισφέρει 

ευεργετικά στη μάθηση των παιδιών. Αντίθετα, ερευνητές όπως οι Cordes & Miller 

(2000) υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα που να 

τεκμηριώνουν την παιδαγωγική αξία των ψηφιακών εφαρμογών στην προσχολική 

αγωγή, δίνοντας έμφαση  επίσης αρκετές φορές στις  βλαβερές συνέπειες στην υγεία 

και στη μάθηση των παιδιών.  

Υπάρχει επίσης παλαιότερη και νεότερη βιβλιογραφία η οποία αναφέρεται σε χρήση 

της ρομποτικής και σε διάφορα παραδείγματα ενσωμάτωσης της ρομποτικής στη 

διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης τα τελευταία 20 χρόνια (Miglino, Lund, & 

Cardaci, 1999; Papert, 1980), που κερδίζει σταδιακά έδαφος. Την τελευταία μάλιστα 

δεκαετία, γίνονται σημαντικά βήματα ώστε η εκπαιδευτική ρομποτική να ξεφύγει από 

το «εργαστήριο» και να ενσωματωθεί στο σχολικό περιβάλλον ακόμη και στην 

προσχολική ηλικία (Chambers, & Carbonaro, 2003). Υποστηρίζεται ότι η σωστή χρήση 

ρομποτικής βελτιώνει, ενισχύει και εμπλουτίζει τη διδασκαλία (Papert, 2003) και 

φέρνει κοντά τομείς της εκπαίδευσης και της επιστήμης (Bauerle, & Gallagher, 

2003;Williams, & Prejean). Η παρούσα έρευνα ενισχύει με τα αποτελέσματά της την 

άποψη ότι η τεχνολογία προκαλεί και ενισχύει τη σχέση των μαθητών με τη γνώση, 

δίνοντας ενδιαφέροντα μαθησιακά κίνητρα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

θεωρίες μάθησης. Έτσι η χρήση σύνθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου 

αξιοποιείται η εκπαιδευτική ρομποτική έδειξε ότι συμβάλλει στη μαθησιακή πρόοδο 

των μαθητών, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην επεξεργασία και τη διάθεση 

διερεύνησης πληροφοριών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας και γενικότερα 

στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την ενσωμάτωση καινοτόμων  

εργαλείων στην καθημερινή πρακτική του Νηπιαγωγείου  η εκπαιδευτική διαδικασία 

από δασκαλοκεντρική μετατοπίζεται σε μαθητοκεντρική, δημιουργούνται κατάλληλες 

συνθήκες για συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, συμπληρώνεται  και 
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μετασχηματίζεται το παραδοσιακό περιεχόμενο σε ένα πραγματικά ελκυστικό 

περιβάλλον μάθησης.  

Ωστόσο στη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου της εργασίας, 

καταγράφηκαν κάποιες δυσκολίες και περιορισμοί. Αυτοί είχαν κατά κύριο λόγο να 

κάνουν με το μικρό αριθμό δείγματος (20 νήπια), τη μικρή ηλικία των μαθητών και την 

αδυναμία που έχουν να αποτυπώσουν με γραπτό λόγο τη σκέψη τους. Επομένως όλη η 

προσέγγιση έγινε προφορικά με λεκτικές οδηγίες και απαντήσεις κάτι που σε ορισμένες 

περιπτώσεις δημιούργησε πρόβλημα στη διαχείριση του χρόνου. Οι ομάδες στην 

προσχολική ηλικία έχουν επίσης κάποια δυσκολία να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, 

χρειάστηκε αρκετές φορές παρέμβαση της νηπιαγωγού ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις για να μπορέσει η ομάδα να συνεχίσει αποτελεσματικά την προσπάθειά της 

καθώς τα νήπια συχνά λειτουργούν παρορμητικά και σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget 

εγωκεντρικά, αγνοώντας την άποψη του άλλου.  Θα βοηθούσε επίσης τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου, το πλήκτρο προγραμματισμού «GO» στο Bee bot να έχει ονομαστεί στα 

Ελληνικά, η αγγλική ονομασία δημιουργούσε κάποια σύγχυση σε μερικά παιδιά, 

δυσκολεύτηκαν δηλαδή να εξοικειωθούν με τη λέξη αυτή. Στη δραστηριότητα που τα 

παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το bee bot δημιουργήθηκε ένταση στην 

ομάδα, κάποιοι ήθελαν οπωσδήποτε να προγραμματίσουν το ρομποτάκι, κάποιοι 

αποσύρθηκαν και εγκατέλειψαν την προσπάθεια, η έλλειψη πάντως  ξεκάθαρου στόχου 

για τα παιδιά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, λειτούργησε αρνητικά. για την εξέλιξή 

της. Τέλος ο χρόνος που υπήρχε για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων δεν 

επαρκούσε πάντα γιατί είτε η εναλλαγή ρόλων στα παιχνίδια (πχ οδηγός – ρομπότ), είτε 

ο προγραμματισμός του bee bot και το φύλλο αξιολόγησης διήρκησαν περισσότερο από 

το αναμενόμενο. 

 

7.3. Προτάσεις 

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας τίθενται προβληματισμοί για την ενίσχυση 

και τον εμπλουτισμό  της διδακτικής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο έτσι όπως αυτή 

ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  στα Μαθητικά  και πιθανώς και σε 

άλλες γνωστικές περιοχές, και προκύπτουν ερωτηματικά για την αξιοποίηση της 

ρομποτικής στο Νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  Αυτό βέβαια προϋποθέτει 

τόσο τον υλικό εξοπλισμό των σχολείων, όσο και την ανάλογη κατάρτιση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν το ανάλογο υλικό. Στο μέλλον αξιοποιώντας τα 
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αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας και επεκτείνοντάς την θα μπορούσε το 

δείγμα να είναι μεγαλύτερο από αυτό των 20 παιδιών, η έρευνα να διαρκέσει 

περισσότερο χρονικό διάστημα, να αυξηθεί σε πολυπλοκότητα και να συμπληρωθεί με 

επιπλέον στόχους, όπως αυτός της ικανότητας της χαρτογράφησης, όπου τα νήπια 

ενθαρρύνονται να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν χάρτες για να 

αναπαραστήσουν χωρικές καταστάσεις και μετακινήσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει 

πιο εύκολα αν η κίνηση του bee bot, το βήμα του δηλαδή, μπορούσε να αποτυπωθεί με 

κάποιο τρόπο, ίσως με μαρκαδόρο για παράδειγμα.  Επίσης θα μπορούσε στην έρευνα 

να υπάρχει ομάδα ελέγχου ώστε να γίνονται οι ανάλογες συγκρίσεις και συμπεράσματα.  

 Γενικότερα, κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί η περαιτέρω χρήση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον και συγκεκριμένα των 

προγραμματιζόμενων παιχνιδιών για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου καθώς αποτελούν 

ιδανικά εργαλεία βιωματικής μάθησης που παρέχουν δυνατότητες για πειραματισμό και 

εφαρμογή ποικίλων εκπαιδευτικών σεναρίων. Κατά συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη για 

περαιτέρω επιστημονική έρευνα που να στοχεύει στον καλύτερο σχεδιασμό, την 

ενσωμάτωση και την πρακτική εφαρμογή. Ανάμεσα στα επιστημονικά δεδομένα της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και την πρακτική εφαρμογή τους στην προσχολική ηλικία 

φαίνεται μάλλον να υπάρχει κενό που προϋποθέτει έρευνα, ανάλυση και σχεδίαση, 

ανταλλαγή, απόψεων ακόμη και διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τη χρήση, την 

αξιοποίηση, την αποτελεσματικότητα αλλά και την ενσωμάτωση των 

προγραμματιζόμενων παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως αυτά του 

Νηπιαγωγείου.    
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ΔΗΛΩΣΗ 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή 

ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και μόνον.» 
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