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Περίληψη 

 

Η τεχνολογία αποτελεί έναν σημαντικό κινητήριο μοχλό των σύγχρονων κοινωνιών 

δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

ζωής. Η διδασκαλία και η μάθηση είναι ορισμένοι μόνο τομείς που έχουν επηρεαστεί 

από τις τεχνολογικές εξελίξεις εφόσον έχει εισαχθεί στη μαθησιακή διαδικασία η χρήση 

των υπολογιστών και νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως θα παρουσιαστεί στην παρούσα μελέτη, μπορούν να 

υποστηρίξουν την διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία με αποτελεσματικό τρόπο. 

Είναι χρήσιμο όμως πριν το σχεδιασμό ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την 

υποστήριξη της μάθησης, να εξετάζονται όλοι οι σημαντικοί παράγοντες που εμπλέκουν 

και παρακινούν τους μαθητές έτσι ώστε να προαχθεί η μαθησιακή διαδικασία. Το 

παραπάνω ζήτημα φαίνεται ότι δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς από την επιστημονική 

βιβλιογραφία, ενώ στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής αρκετές προσπάθειες σε 

σύγκριση με αυτές που έχουν διενεργηθεί στο εξωτερικό και υπάρχει τελικά μεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης του ερευνητικού έργου.  

Στην παρούσα μελέτη, σχεδιάστηκε ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, το “Castle 

Riddles” που αποτελεί επί της ουσίας μία web εφαρμογή που στόχο έχει την προσωπική 

αξιολόγηση και περαιτέρω επιμόρφωση του χρήστη στον χώρο των μαθηματικών. Το 

συγκεκριμένο παιχνίδι σχεδιάστηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι διασκεδαστικό και 

διαδραστικό με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών του γυμνασίου . 

Κατά την σχεδίαση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού δεν 

προέκυψαν σημαντικά προβλήματα ούτε αναδείχθηκαν παραλείψεις αλλά είναι 

σημαντικό σε επόμενες έρευνες να μπορέσουν στην πράξη οι μαθητές να έρθουν σε 

επαφή με το συγκεκριμένο παιχνίδι για να μπορέσουν να προκύψουν περισσότερα 

αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

Λέξεις κλειδιά: προγραμματιστικά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικό λογισμικό, ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεχνολογία, εκπαίδευση, HTML5, Javascript.  
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Abstract 

 

Technology is a major driver of modern societies, as technological developments affect 

all areas of human life. Teaching and learning are only some areas that have been 

affected by technological developments since the use of computers and new Information 

and Communication Technologies has been introduced in the learning process. Electronic 

games, as will be presented in this study, can support teaching and learning in an 

effective way. It is useful, however, before designing an online learning game to support 

learning, to examine all the important factors involved and motivate students to promote 

the learning process. The above issue does not appear to have been thoroughly examined 

by the scientific literature, while in Greece there have not been any attempts so far 

compared to those conducted abroad and there is ultimately great scope for improvement 

of the research work. In the present study, an electronic educational game was designed, 

called "Castle Riddles", which is essentially a web application that aims at the personal 

evaluation and further training of the user in the field of mathematics. This game was 

designed in an entertaining and interactive way to attract the interest of high school 

students, No significant problems or no omissions were encountered in the design of the 

e-learning game, but it is important in subsequent surveys that students in practice be able 

to get in touch with the game in order to obtain more results on the quality of the 

particular educational game. 

 

Keywords: programming environments, educational software, online educational games, 

technology, training, HTML5, Java script. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.1 Ο προγραμματισμός στην εκπαίδευση 

 

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ώστε να έχει αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 

μας, χωρίς την οποία είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας. Τα παιδιά εκτίθενται συνεχώς 

σε διαφορετικές πτυχές της τεχνολογίας, είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε στο σχολείο 

(Koulourietal. 2014). Αυτή η έκθεση στην τεχνολογία θα μπορούσε να είναι παθητική με την 

παρακολούθηση των γονέων με τη χρήση ενός smartphone για λήψη φωτογραφιών, μηνυμάτων 

κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενεργή όσο παίζοντας παιχνίδια, ασχολούμενοι με 

άλλα παιδιά μέσω κοινωνικών μέσων ή μαθαίνοντας μαθηματικά και δεξιότητες 

προγραμματισμού με τη βοήθεια υπολογιστή(Muratetetal. 2009). Με την αυξανόμενη επίδραση 

της τεχνολογίας στον κόσμο μας, η χρήση της τεχνολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας έχει 

επίσης αλλάξει τα τελευταία σαράντα χρόνια(Eagle&Barnes, 2009). 

Ο Piaget υποστήριξε στη θεωρία του ότι τα παιδιά μαθαίνουν με την ενεργή κατασκευή των 

γνώσεων τους (Chang&Chou, 2008). Αυτή η αντίληψη οδήγησε σε νέες μεθόδους διδασκαλίας 

στα σχολεία. Ο Seymour Papert εισήγαγε τον όρο «κατασκευαστισμός» που βασίζεται στην 

θεωρία του Piaget για την περιγραφή του πώς να μάθει να προγραμματίζει με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό μέρος της 

εποικοδομητικής μάθησης (Eagle&Barnes, 2009). Ο κατασκευαστισμός σηματοδότησε έναν νέο 

τρόπο για τους μαθητές να μάθουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Μέσα από το έργο του 

προγραμματισμού, οι μαθητές παίζουν το ρόλο του "δασκάλου" λέγοντας στον υπολογιστή τι 

πρέπει να κάνει. Ο ρόλος του δασκάλου μετατοπίστηκε - αντί να είναι ο μόνος πομπός της 

γνώσης. ο δάσκαλος έγινε διαμεσολαβητής σε αυτή τη διαδικασία (Koulourietal. 2014). 

Με την ώθηση για την ενθάρρυνση των παιδιών να μάθουν προγραμματισμό, υπάρχει σήμερα 

μια ποικιλία εργαλείων προγραμματισμού, όπως Logo, EToys, Crunchzilla Code Monster και 

Scratch (Fletcher&Lu, 2009). Αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας άνω 

των επτά ετών. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα προγράμματα που καλύπτουν τις 

μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής και παιδικής ηλικίας. Πολλά 
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από τα υπάρχοντα προγράμματα έχουν βαρύ κείμενο και απαιτούν συντονισμό χειροκίνητων 

ματιών ή λεπτές κινητικές δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι ή το touchpad στον 

υπολογιστή (Flannery et al., 2013; Hourcase et al., 2004). Αυτά τα προγράμματα αποτελούν 

πρόκληση για τα παιδιά στην ηλικιακή ομάδα προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι 

τα παιδιά στην ομάδα προσχολικής ηλικίας, ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, μπορούν να 

κατανοήσουν τις έννοιες προγραμματισμού υπολογιστών και να δημιουργήσουν ρομποτικά έργα 

(Flannery et al., 2012, Bers, 2007). 

Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ένα μέσο αυτοματοποίησης των διαδικασιών. 

Τα προγράμματα είναι συστηματικά και αξιόπιστα, ακολουθούν τις διαδικασίες και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να δοκιμάσουν εξαντλητικά όλες τις δυνατότητες(Bennedsen&Caspersen, 

2008). 

Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό υπολογιστών έχουν εξελιχθεί στα 

70 χρόνια που οικοδομούμε υπολογιστές. Οι διασυνδέσεις και τα περιβάλλοντα 

προγραμματισμού έχουν γίνει πιο φυσικά και διαισθητικά (Kinnunen&Malmi, 2006). Τα 

χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού αντικατοπτρίζουν τις εφαρμογές για τις οποίες 

χρησιμοποιούνται. 

Αυτό που χρειάζεται για να εκφραστεί πιο εύκολα μια επιχειρηματική διαδικασία, μια 

επιστημονική εξίσωση ή μια τεχνική ανάλυσης δεδομένων δεν είναι απαραίτητα το ίδιο με αυτό 

που απαιτείται για την ταχεία ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού(Beaubouef&Mason, 2005). 

Ωστόσο, καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης των γλωσσών προγραμματισμού, οι θεμελιώδεις 

αρχές παρέμειναν οι ίδιες. Οι γλώσσες προγραμματισμού υπολογιστών εκφράζουν τρία βασικά 

πράγματα: 

1. Τη σειρά με την οποία εκτελείται μια ακολουθία οδηγιών 

2.    Τον τρόπο επανάληψης μιας σειράς οδηγιών με έναν προκαθορισμένο αριθμό φορές 

3. Και την εξέταση κατά πόσο εκτελείται ή όχι ακολουθία οδηγιών (Beaubouef&Mason, 2005). 

 

Ενώ η προσωπική προτίμηση επηρεάζει τη γλώσσα του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένας 

προγραμματιστής, υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση των γλωσσών που λειτουργούν καλά για τη 

διδασκαλία του εισαγωγικού προγραμματισμού (Flannery et al., 2012, Bers, 2007).Για 

παράδειγμα, το Scratch είναι δημοφιλές για μαθητές δημοτικού σχολείου και είναι γρήγορο να 
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μαθευτεί. Η Alice έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν 

γρήγορα κινούμενα σχέδια στον υπολογιστή. Η Python χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για 

επιστημονικές εφαρμογές. Οι οπτικές γλώσσες προγραμματισμού - όπου οι μαθητές μπορούν να 

μεταφέρουν τα εικονίδια και όχι να πληκτρολογούν κώδικα - επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη 

απλών προγραμμάτων(Bennedsen&Caspersen, 2008). 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι υπολογιστές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδική εκπαίδευση. Οι Clements και Gullo αναφέρουν τις 

διαφορές μεταξύ της Υποβοηθούμενης Υπολογιστικής Οδηγίας (CAI) και του προγραμματισμού 

των υπολογιστών (Muratetetal. 2009). Τα προγράμματα CAI αποτελούνται από 

προκαθορισμένες δραστηριότητες για παιδιά. Αυτά παίρνουν τη μορφή εκπαιδευτικού 

λογισμικού και παιχνιδιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν 

στην τάξη (Coull&Duncan, 2011). Ο προγραμματισμός υπολογιστών, από την άλλη πλευρά, 

παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν 'διδάσκοντας' στον υπολογιστή τι πρέπει να κάνουν. 

Στη σύγκρισή τους με τον CAI και τον προγραμματισμό υπολογιστών, οι Clements και Gullo 

εξέτασαν τα αποτελέσματα που είχαν τα τεχνολογικά εργαλεία στη μεταγνωστική ικανότητα των 

παιδιών, στο γνωστικό στυλ και στη γνωστική ανάπτυξη (Muratetetal. 2009). Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα παιδιά που εκτέθηκαν στον προγραμματισμό υπολογιστών πέτυχαν σημαντικά 

υψηλότερα σε διάφορα μέτρα «επιχειρησιακής ικανότητας (ταξινόμηση)» και «μεταγνωστικές 

δεξιότητες επίλυση προβλημάτων» (Muratetetal. 2009). Ο προγραμματισμός των υπολογιστών 

επιτρέπει στα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων που τους επιτρέπει να «διευκρινίσουν τις σκέψεις τους και να λάβουν άμεση 

ανατροφοδότηση» (Bennedsen&Caspersen, 2008). 

Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας τρόπος για να αποκτήσει κανείς την γνώση και να προωθήσει 

τη μάθηση χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές. Επί του παρόντος, αυτή η προσέγγιση στη 

μάθηση βασίζεται σε δίκτυα και υπολογιστές. Για να είναι πιο βολικά μελλοντικά θα 

ανταπτυχθεί μια ευρύτερη ποικιλία συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ηλεκτρονική μάθηση (HewandBrush, 2007). Παραδείγματα τέτοιων συσκευών περιλαμβάνουν 

ασύρματες συσκευές και έξυπνα τηλέφωνα. Μπορούμε να επιλέξουμε τα μαθήματα που μας 

ενδιαφέρουν ή ότι πρέπει να μάθουμε σε ένα συγκεκριμένο σχολικό πρόγραμμα όταν 

χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική μάθηση. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να συνδυαστεί με 

σύγχρονες και ασύγχρονες επισκέψεις πρόσβασης. Είναι επίσης δυνατή η γεωγραφική κατανομή 
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βάσει διαφορετικών χρονικών ορίων (Hawi, 2010). Η διαδικασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

μάθησης βασίζεται στον σκοπό της κατάρτισης. Σε αυτό το είδος εφαρμογής οι μαθητές 

μπορούν να μάθουν μέσω ενός δικτύου οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Είναι ένας σημαντικός 

τρόπος μάθησης στην εποχή του Διαδικτύου. 

  

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κατευθύνσεις ανάπτυξης της Παιδαγωγικής Μάθησης (GBL) είναι οι 

ίδιες με αυτές της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Η GBL έχει τρία σημαντικά στοιχεία: τα 

συμμετοχικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα παιχνίδια στην τάξη. Η GBL μπορεί να 

ενεργοποιήσει την αίσθηση του ανταγωνισμού των μαθητών για να τονώσει τον ενθουσιασμό 

τους για την ικανότητα μάθησης και μάθησης χρησιμοποιώντας ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι 

(Gomes&Mendes, 2007). Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια οδηγούν τους χρήστες στην εκμάθηση και 

την εξερεύνηση. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν κριτήρια βαθμολογίας το σκορ 

του παιχνιδιού που δείχνει τον βαθμό της γνώσης του μαθήματος (Coull&Duncan, 2011). Η 

μάθηση με βάση το παιχνίδι βοηθάει στο να εφαρμοστούν καλύτερα οι στόχοι  της κατάρτισης. 

Τα σοβαρά παιχνίδια (seriousgames) είναι πρακτικές εφαρμογές που συνδυάζουν εφαρμογές 

ψυχαγωγίας και παιχνίδι, βελτιώνει επίσης την επίδραση της εφαρμογής και την εμπειρία του 

χρήστη (Muratetetal. 2009). Σοβαρά παιχνίδια μπορούν να θεωρηθούν τα ψηφιακά παιχνίδια. 

Αυτά τα παιχνίδια έχουν σκοπό τη διδασκαλία γνώσεων και την παροχή επαγγελματικής 

κατάρτισης. Λόγω της έννοιας του "παιχνιδιού" έχει επεκταθεί ο όρος "σοβαρό παιχνίδι" δεν 

χρησιμοποιείται πλέον. Τα σοβαρά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980 έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στη στρατιωτική, ιατρική, βιομηχανική, εκπαιδευτική, επιστημονική 

έρευνα, εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς (Muratetetal. 2009). Το παιχνίδι που 

δημιουργήσαμε ανήκει στην ψηφιακή μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι. 

Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό 

ορίζεται το μέσο εκείνο που χρησιμοποιείται κατά την διδασκαλία, έχει ως στόχο τη 

διευκόλυνση της μάθησης και χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να το επιτύχει αυτό τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (Μικρόπουλος, 2004). Όπως είναι αντιληπτό από τα παραπάνω, η 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλει στην 

βελτίωση της μάθησης τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο 

χρήστης του εκπαιδευτικού λογισμικού (Μικρόπουλος, 2004):  
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α) εξερευνά και ανακαλύπτει 

β) αποκτά δημιουργική σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που μαθαίνει.  

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό διέπουν χαρακτηριστικά, όπως η ευκολία αλλά και η 

αμεσότητα στην επικοινωνία χρήστη και συστήματος. Πέραν του γεγονότος ότι αυτό 

ενσωματώνει όλες τις τρέχουσες και τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδα υλικού και λογισμικού, το 

εκπαιδευτικό λογισμικό καταβάλλει εντατικές προσπάθειες ώστε να είναι πλήρως 

προσαρμοσμένο στις διδακτικές ανάγκες της εποχής (Αγγελής, και συν., 2006). Η αυστηρή 

έννοια του όρου παραπέμπει σε ένα λογισμικό το οποίο περιέχει συγκεκριμένους διδακτικούς 

στόχους, περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά σενάρια αλλά και αλληγορίες με παιδαγωγική 

σημασία (Αγγελής, και συν., 2006). Στόχος κάθε εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να επιφέρει 

συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα.  

Άρα λοιπόν, οι παραπάνω ορισμοί, παραπέμπουν σε ένα προϊόν της τεχνολογίας ειδικά 

σχεδιασμένο ώστε να ενταχθεί άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθώντας 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική και υπηρετώντας μία εκπαιδευτική φιλοσοφία. Φυσικά, 

από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι ειδικοί 

σε κάθε εκπαιδευτικό προς υλοποίηση αντικείμενο. Παλιότερα, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο με 

αποτέλεσμα η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού να αφορά καθαρά τους πληροφορικούς 

και τελικά να δημιουργούνται λάθη και αστοχίες. Βασικό πυρήνα γύρω από τον οποίο 

αναπτύσσεται ένα τέτοιο λογισμικό αποτελούν οι ιδέες αλλά και οι γνώσεις που παραθέτουν οι 

άνθρωποι οι οποίοι το σχεδιάζουν (Μικρόπουλος, 2004). Οι γνώσεις και ιδέες αυτές καθοδηγούν 

τους σχεδιαστές να οργανώσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού και να 

προτείνουν σενάρια χρήσης και αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση. 

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι εφαρμογές εκείνες που έχουν δημιουργηθεί για άλλους σκοπούς, 

παρόλα ταύτα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και να συντελέσουν 

σημαντικά στην αναβάθμιση αυτής.  

Ως εκπαιδευτικά λογισμικά ή λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς μπορούν να χαρακτηριστούν διάφοροι τύποι πακέτων, όπως :  

 Γλώσσες προγραμματισμού, διαδικαστικού ή μη τύπου  

 Πακέτα εφαρμογών  
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 Προσομοιώσεις και εικονικά εργαστήρια  

 Παιχνίδια  

 Επικοινωνίες – Διαδικτύου, Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά συστήματα 

VR (Εικονικής Πραγματικότητας) 

 Εκπαιδευτικά συστήματα πολυμέσων / υπερμάχων  

 Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής  

Στα κριτήρια τα οποία αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό συγκαταλέγονται φυσικά η 

συνολική ποιότητα αυτού, το περιβάλλον της διεπαφής, το είδος της αλληλεπίδρασης με το 

χρήστη, τα μέσα που χρησιμοποιούνται αλλά και η αισθητική του λογισμικού.  

 

1.2 Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα 

1.2.1 Κατηγορίες 

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου έγιναν σοβαρές και εντατικές προσπάθειες ένταξης του 

εκπαιδευτικού λογισμικού σε πολλές και διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν προσεγγίσεις 

σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ως εργαλείο και διδάσκεται από 

αυτόν. Κατά βάση όμως το εκπαιδευτικό λογισμικό χωρίζεται στους δύο παρακάτω κύριους 

άξονες  (Σασιάκος, 2001):  

 Ο πρώτος άξονας αφορά στην χρονολογική περίοδο και τις τεχνολογικές πλατφόρμες 

πάνω στις οποίες αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό λογισμικό. 

 Ο δεύτερος αφορά στη διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί ή ευνοεί καθώς και στις 

παιδαγωγικές θεωρίες και τις θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται . 

Σύμφωνα με τα παιδαγωγικά ρεύματα, τα οποία ακολουθούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες  (Καρακολτσίδης, 2007):  

 Ο υπολογιστής ως δάσκαλος (1950 - 1980): Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα 

προγράμματα Προγραμματισμένης Διδασκαλίας, τα προγράμματα Εξάσκησης και 

Πρακτικής και τα Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα 
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 Ο υπολογιστής ως μαθητής (1970- 2000) : Κυρίως εδώ εντάσσονται η Logo και οι 

προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι καθώς και τα Ανοικτά Προγραμματιστικά 

Περιβάλλοντα Μάθησης 

 Ο υπολογιστής ως εργαλείο (1980 – σήμερα): Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα 

Γενικά Εργαλεία (Λογισμικό Γενικής Χρήσης), τα Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης 

και τα Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης όπως οι Μικρόκοσμοι, οι 

Προσομοιώσεις, τα Λογισμικά Μοντελοποίησης κ.λ.π. Επίσης εδώ μπορούν να 

ενταχθούν και τα Υπερμέσα και τα Δίκτυα καθώς και οι εφαρμογές Εικονικής 

Πραγματικότητας. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την εκπαιδευτική προσέγγιση την οποία ακολουθούν τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά χωρίζονται σε  (Καρακολτσίδης, 2007):  

 Περιβάλλοντα Καθοδηγούμενης Διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως σε 

συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης. 

 Περιβάλλοντα Μάθησης μέσω (καθοδηγούμενης ή όχι) Ανακάλυψης και Διερεύνησης 

που στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης. 

 Περιβάλλοντα Έκφρασης, Οικοδόμησης, Επικοινωνίας και Αναζήτησης της 

Πληροφορίας που στηρίζονται κυρίως σε εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες μάθησης. 

 

1.2.2 Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού 

Όπως είναι αντιληπτό, το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να παρουσιαστεί με πολλές και 

διαφορετικές μορφές. Έτσι λοιπόν χωρίζεται στα παρακάτω είδη:  :  

• Γλώσσες προγραμματισμού: Με τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού ο μαθητής 

είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αφομοιώσει το δομημένο και ιεραρχικό τρόπο 

σκέψης, την αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων και εκτός υπολογιστή ενώ 

παράλληλα είναι σε θέση να δημιουργήσει το δικό του περιβάλλον εργασίας. Ιδιαίτερα 

γνωστή γλώσσα προγραμματισμού είναι η γλώσσα Logo που χρησιμοποιείται σε πολλές 

εκπαιδευτικές βαθμίδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Φωκίδης, & Μπούκλα, 

2016).  
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• Προσομοιώσεις: Η χρήση προσομοιώσεων (simulations) δίνει τη δυνατότητα στον 

μαθητή να πραγματοποιήσει μια κατάσταση ή ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί με άλλον τρόπο, διότι σε πραγματικές συνθήκες είναι ριψοκίνδυνο ή 

χρονοβόρο ή πολυδάπανο. Αυτές οι καταστάσεις ή τα γεγονότα πραγματοποιούνται κάτω 

από πραγματικές συνθήκες με τη βοήθεια των προσομοιώσεων και με αυτόν τον τρόπο ο 

μαθητής μπορεί να εξάγει κάποια αποτελέσματα. Τέλος ο μαθητής έχει τη δυνατότητα 

μέσα από το λογισμικό να τροποποιεί τις τιμές και να παίρνει διαφορετικά αποτελέσματα 

(http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/Advisors/georgiadou/Subjects/16_ekpaid_logismiko.pdf). 

• Παιχνίδια: Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται ως κίνητρο στο μαθητή να 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες καθώς ασχολείται με το λογισμικό και ολοκληρώνει το 

παιχνίδι. Αξιοσημείωτο είναι πως ένα καλό παιχνίδι θα πρέπει να συμβαδίζει με το 

πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου. Οι μαθητές παίζοντας αυτά τα παιχνίδια δίνουν 

περισσότερη προσοχή και αυξάνεται ο ενθουσιασμός τους για μάθηση (http://ekfe-

chalandr.att.sch.gr/Advisors/georgiadou/Subjects/16_ekpaid_logismiko.pdf). 

• Επικοινωνίες-διαδίκτυο: η χρήση του διαδικτύου έναντι των παραδοσιακών μορφών 

επικοινωνίας είναι ότι μέσα από τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορίας που παρέχει ( ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, on-line συζητήσεις, 

τηλεσυνδιάσκεψη κ.ά. σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μαθητές ενθουσιάζονται από 

το ελκυστικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας με την αξιοποίηση της εικόνας, του βίντεο κ.ά.) 

οι ίδιοι βρίσκονται σε ένα αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον με ευεργετικά 

αποτελέσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι 

μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και επιχειρήματα, να καταλήξουν 

σε κοινές αποφάσεις και μεθόδους δράσης για τη λύση ενός προβλήματος ή για την 

εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας. Έτσι επιτυγχάνεται ενίσχυση και ενδυνάμωση της 

αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μαθητών για 

την  αναγκαιότητα εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων 

(http://www.teachnet.gr/old/ypologistes/diadiktio.htm ) 

• Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης: Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει ορισμένα στοιχεία 

νοημοσύνης, όπως η πρόβλεψη και η ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων που εμπεριέχουν 
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αβεβαιότητα και ασάφεια, η κατά το δυνατόν εύκολη, απλή και ολοκληρωμένη 

επικοινωνία με το μαθητή, η χρήση φυσικής γλώσσας, η γρήγορη και σωστή 

αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων και καταστάσεων καθώς και η 

προσαρμοστικότητα.  

• Εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας: Οι τεχνολογίες εικονικής 

πραγματικότητας στην παρούσα φάση χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε ερευνητικό 

επίπεδο παρά σε εκπαιδευτικό, διότι χρειάζονται εξειδικευμένη τεχνολογική υποδομή και 

εξοπλισμό. Η εικονική πραγματικότητα είναι η αλληλενέργεια σε τρισδιάστατο χώρο που 

χρησιμοποιείται για προσομοίωση πραγματικών ή μη καταστάσεων (http://ekfe-

chalandr.att.sch.gr/Advisors/georgiadou/Subjects/16_ekpaid_logismiko.pdf).  

• Ηλεκτρονικά βιβλία-εγκυκλοπαίδειες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λογισμικά που 

λειτουργούν ακριβώς όπως και τα παραδοσιακά βιβλία με μοναδικό ξεχωριστό 

χαρακτηριστικό την αλληλεπίδραση που υπάρχει με το χρήστη. Ιδιαίτερα γνωστή σε 

όλους είναι η τεράστια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια WikiPedia.  

• Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής: Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη 

διδαχθείσα ύλη που ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο ή πρόγραμμα. Συχνά 

απαρτίζονται από θεωρητική κάλυψη των ασκήσεων που ακολουθούν και 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατανόησης και αφομοίωσης εννοιών. Τα προγράμματα 

αυτά στηρίζονται στην επιλογή από τον μαθητή της σωστής απάντησης και δεν 

αξιοποιούν διδακτικά το λάθος του μαθητή, ώστε να τον οδηγήσουν στην ενεργητική και 

δημιουργική μάθηση. 

• Προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας: Τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών δεξιοτήτων όπως εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, 

τυφλό σύστημα, εκμάθηση ξένων γλωσσών κλπ. Παρέχουν ερωτήσεις αυξανόμενης 

δυσκολίας και επεξηγήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος, 

ελέγχουν τα αποτελέσματα, μετρούν την απόδοσή του και αξιολογούν την επίδοσή του. 

Δημιουργούν δυναμικά και παρουσιάζουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο με 

βάση τους στόχους, το επίπεδο γνώσης και την πρόοδο του εκπαιδευόμενου. 

• Προγράμματα που υποστηρίζουν συνεργατική μάθηση: Είναι προγράμματα με 

δραστηριότητες στον υπολογιστή που προωθούν τη συνεργατική μάθηση σε τρόπο που 
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να γίνεται αποφυγή διακρίσεων. Έρευνες σε δραστηριότητες διάφορων γνωστικών 

αντικειμένων έδειξαν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης είναι 

διαρκέστερα. Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εκπονήσουν 

συνεργατικές δραστηριότητες, υποστηρίζουν τη δημιουργία ομάδων βάσει των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων και των δραστηριοτήτων, 

υποστηρίζουν εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας και 

ενισχύουν τη συνεργασία και διευκολύνοντας τη σύγχρονη επικοινωνία των μελών της 

ομάδας.  
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1.3 Αναγκαιότητα ύπαρξης εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, παρήγαγε μία 

ευρεία γκάμα εφαρμογών που συνοδεύεται πλέον από την ωριμότητα του κλάδου της 

πληροφορικής και προσδίδει μία μοναδική αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι λόγοι για τους 

οποίους η εκπαίδευση οδηγήθηκε στην παραγωγή λογισμικών, είναι πολλοί και ξεχωριστοί.  

Αρχικά, υπήρξαν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι καθώς η έλευση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας άλλαξε άρδην τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες σκεφτόντουσαν αλλά και 

αντιλαμβανόταν τον κόσμο. Η τεχνολογία της πληροφορίας επεκτείνει στο μέγιστο τα διάφορα 

επιστημονικά πεδία καθώς πλέον παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης άπειρων υπολογισμών σε 

ελάχιστο χρόνο, η δυνατότητα προσομοίωσης μοντέλων, η δυνατότητα παραγωγής και 

επεξεργασίας εικόνων και τέλος η δυνατότητα της ασύρματης επικοινωνίας (Πιντέλας, 2003). 

Το γεγονός της εξέλιξης των επιστημών έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της 

αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της εισαγωγής σε αυτά εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που πλησιάζουν το χώρο των επιστημών. Ο σημαντικότερος λοιπόν λόγος 

αξιοποίησης του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι αυτός βρίσκεται πολύ 

κοντά αλλά και συνδυάζει τα διάφορα επιστημονικά πεδία. 

Ιδιαίτερα σοβαροί φυσικά εξακολουθούν να παραμένουν και οι διάφοροι μαθησιακοί λόγοι οι 

οποίοι οδήγησαν στην ανάπτυξη λογισμικών που έχουν ως στόχο την υποστήριξη και τη 

βελτίωση της μάθησης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες ώστε να υποστηρίξουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά  

(Σασιάκος, 2001), όπως: 

 Ουσιαστικές ή αυθεντικές δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν πλέον να ασχοληθούν 

οι μαθητές και επιτρέπουν προσεγγίσεις μάθησης διαμέσου της διερεύνησης, της 

έκφρασης, της εφαρμογής ερευνητικών διαδικασιών, της επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων και πολλών άλλων. 

 Εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα που δεν είχαν έως τώρα τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν οι μαθητές 

 Ανάπτυξη και παροχή επιμέρους γνωστικών εργαλείων ώστε να υποστηρίζεται ο 

συλλογισμός των μαθημάτων αλλά και η ίδια η διαδικασία της μάθησης. 
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Αναμφισβήτητα, σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

διαδραματίζουν και διάφοροι κοινωνικοί λόγοι, καθώς ο υπολογιστής αποτελεί πλέον 

αναπόσπαστό κομμάτι της καθημερινότητας. Από τη στιγμή που αυτός έχει εισχωρήσει στο 

χώρο της εργασίας ή στην προσωπική ζωή δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να απουσιάζει 

από το χώρο της εκπαίδευσης. Η χρήση των εργαλείων αυτών από μικρή ηλικία βοηθά το άτομο 

να συμβαδίσει με τις επιταγές της κοινωνίας αλλά και να ενταχθεί ομαλά στα σύγχρονα 

περιβάλλοντα σπουδών και εκπαίδευσης.  

1.4 Επιλογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου 

Η επιλογή κατάλληλης πλατφόρμας ή τεχνολογικής λύσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων 

Διαδικτύου για την υποστήριξη ενός οργανισμού ή μιας ομάδας εκπαιδευομένων είναι ένα 

αρκετά σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Ορισμένες είναι οι παρακάτω:  

 Η μέθοδος του Weller (Weller, 2007).  

 Η μέθοδος του Chohan (Chohan, 2001).  

 Η μέθοδος του Alvardo (Alvardo, 2004).  

Η παρούσα ενότητα κάνει μια σύντομη περιγραφή των παραπάνω προσεγγίσεων. Τα στάδια που 

πρέπει να ακολουθηθούν από έναν οργανισμό (για παράδειγμα ένα Πανεπιστήμιο) για την ορθή 

επιλογή ενός Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Διαδικτύου σύμφωνα με τη μέθοδο του Weller είναι 

τα ακόλουθα (Weller, 2007):  

 Δημιουργία κατάλληλων σεναρίων για τον οργανισμό. Το βήμα αυτό αποτελείται από τα 

παρακάτω βήματα:  

 Χρήση αφήγησης (κυρίως) από ειδικούς για την καταγραφή των τρεχουσών 

πρακτικών και εργαλείων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οργανισμό.  

 Δημιουργία σειράς σεναρίων (σύντομων ή εκτεταμένων) που αφορούν κάθε κύρια 

ομάδα χρηστών (καθηγητές, διαχειριστές, διαφόρους τύπους μαθητών κ.λπ.). Τα 

σενάρια αξιοποιούνται για τον καθορισμό των τεχνικών λειτουργικοτήτων και 

αποτελούν μέσο για τη συμμετοχή των χρηστών στη διενέργεια της συμβουλευτικής 

διαδικασίας από τους εμπλεκόμενου χρήστες (stakeholders). Τα προβλήματα της 
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υιοθέτησης της πρακτικής δημιουργίας σεναρίων είναι πως (α) εκφράζουν απόψεις των 

δημιουργών τους και  

(β) είναι αναγκαστικά περιορισμένου σκοπού.  

 Συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες. Στο συγκεκριμένο στάδιο προσπαθούμε να 

αντιληφθούμε την οπτική γωνία των ενδεχόμενων ομάδων χρηστών. Το βασικό πρόβλημα είναι 

πως οι ενδεχόμενοι χρήστες συνήθως δεν έχουν τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις για να συνει- 

σφέρουν επί της ουσίας. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό επιλύεται με την υιοθέτηση της πρακτικής 

της περιγραφής σεναρίων, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στο 

σχεδιασμό συστήματος. Οι χρήστες αυτοί μπορεί να είναι: μαθητές, καθηγητές, τεχνικοί, 

διαχειριστές, διοικητικοί και υποστηρικτικό προσωπικό.  

 Εξωτερική και εσωτερική επισκόπηση.  

Η εξωτερική επισκόπηση έχει σαν στόχους  

(α) την ανάλυση της αγοράς,  

(β) την επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων,  

(γ) τη διερεύνηση και σύγκριση των βασικών λύσεων και  

(δ) τη διερεύνηση περιπτώσεων μελέτης άλλων οργανισμών και των λύσεων που έχουν επιλέξει. 

Η εσωτερική επισκόπηση έχει σαν στόχους  

(α) την αποτύπωση της τρέχουσας πρακτικής διεξαγωγής και υποστήριξης ηλεκτρονικής 

μάθησης στον οργανισμό,  

(β) την αποτύπωση της τρέχουσας υλικοτεχνικής υποδομής (για παράδειγμα: εάν και ποια 

συστήματα χρησιμοποιούνται) και  

(γ) το χρηματοοικονομικό έλεγχο, ώστε να αποτυπωθούν οι δυνατότητες του οργανισμού να 

προβεί σε αγορά ή όχι κάποιας λύσης.  

 Δημιουργία γενικού συνόλου με αρχές (principles). Οι αρχές αυτές αποτελούν το όραμα του 

ΕΠΔ και έχουν πολυποίκιλη σημασία. Αποτελούν σύνολο οδηγιών για μελλοντικές αποφάσεις. 

Επιπλέον, προσδίδουν διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ακόμη, υπογραμμίζουν τη 
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γενική φιλοσοφία και την προσέγγιση του συστήματος και, τέλος, περιγράφουν τους διάφορους 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 Καταγραφή μιας λίστας με χαρακτηριστικά/λειτουργικότητες που θα πρέπει να καλύπτει το 

ΕΠΔ. Ένα ενδεικτικό πρότυπο καταγραφής είναι το παρακάτω:  

 Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή του εργαλείου ή της ανάγκης που θέλουμε να 

καλύψουμε  

 Τρόπος που υλοποιείται τώρα: Σύντομη περιγραφή του τρόπου που (τυχόν) 

εξυπηρετείται η παραπάνω ανάγκη.  

 Σχετικά έργα: Περιγραφή άλλων έργων (αν υπάρχουν) προς υλοποίηση και της 

συσχέτισής τους με την παραπάνω ανάγκη.  

 Προτεραιότητα (με διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 3):  

«1» σημαίνει απαραίτητη υλοποίηση άμεσα, «2» σημαίνει υλοποίηση σύντομα, «3» 

σημαίνει ότι η υλοποίηση δεν είναι επιτακτική.  

 Ευκολία υλοποίησης (με διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 3): «1» σημαίνει ότι η 

υλοποίηση είναι εύκολη, «2» σημαίνει ότι η υλοποίηση είναι μέτρια, «3» σημαίνει ότι η 

υλοποίηση είναι δύσκολη.  

 Ποιους αφορά η υλοποίησή του: Εδώ περιγράφεται αν η υλοποίηση της 

συγκεκριμένης λειτουργικότητας αφορά την ομάδα ανάπτυξης του ΕΠΔ, συνεργασία με 

κάποια άλλη ομάδα ή αν είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της ομάδας ανάπτυξης του 

ΕΠΔ.  

 Αποτίμηση σε σχέση με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Πρόκειται ουσιαστικά για 

συσχέτιση του ΕΠΔ απέναντι στους στρατηγικούς στόχους, καθώς είναι απαραίτητη μια 

ρεαλιστική αποτίμηση και να αποφευχθεί η πορεία προς μη υλοποιήσιμους στόχους που θα 

καταδικάσουν το έργο σε αποτυχία.  

Μια άλλη προσέγγιση που έχει να κάνει κυρίως με την αγορά ενός Εκπαιδευτικού 

Περιβάλλοντος Διαδικτύου από έναν οργανισμό είναι αυτή που περιγράφει ο Chohan (Chohan, 

2001). Τα βήματα αυτής της μεθόδου είναι συνοπτικά τα ακόλουθα κατά σειρά:  
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 Προσδιορισμός των αναγκών που θα καλύψει το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Διαδικτύου. Στο 

βήμα αυτό αποσαφηνίζεται ποιος θα χρησιμοποιήσει το περιβάλλον, για ποιο λόγο και με ποιον 

τρόπο.  

 Αποτύπωση κριτηρίων σύγκρισης των διάφορων Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου.  

 Δημιουργία της τελικής λίστας επιλογής ανάμεσα στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου 

που αποτελούν ενδεχόμενες λύσεις.  

 Επισκόπηση και διερεύνηση των εταιριών που προμηθεύουν τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα 

Διαδικτύου τα οποία βρίσκονται στην τελική λίστα επιλογής.  

 Τελική πρόταση.  

Μια τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που περιγράφει ο Alvardo (Alvardo, 2004)  

 Καθορισμός της στρατηγικής μάθησης.  

 Καταγραφή απαιτήσεων.  

 Επισκόπηση και διερεύνηση των εταιριών (προμηθευτών) που προμηθεύουν τα Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα Διαδικτύου.  

 Δημιουργία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  

 Επιθεώρηση των προτάσεων.  

 Καθορισμός συναντήσεων για την παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων 

Διαδικτύου από τους προμηθευτές τους.  

 Τελική απόφαση. Από τις τρεις παραπάνω προσεγγίσεις η πρώτη συνεισφέρει στην 

προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Διαδικτύου στις ανάγκες του οργανισμού που 

θα το υιοθετήσει. Είναι χρήσιμη ακόμη και για το σχεδιασμό ενός Εκπαιδευτικού 

Περιβάλλοντος Διαδικτύου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1 Χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στην εκπαίδευση 

O άνθρωπος από την αρχή της ύπαρξης του συνόδευε τις εκδηλώσεις του και την 

καθημερινότητα του με αφηγήσεις και εξιστορήσεις. Του ήταν πολύ πιο εύκολο, και ενδιαφέρον 

συγχρόνως για τους συνομιλητές του, να ερμηνεύει τα γεγονότα που του συμβαίνουν και τον 

κόσμο μέσα από ιστορίες. Μέσα από αυτές μπορούσε εύκολα κανείς να ταυτιστεί με τα 

πρόσωπα της ιστορίας και να παρακολουθήσει με περισσότερο ενδιαφέρον την εξέλιξή τους. 

Αυτές οι ιστορίες ενίοτε αποτέλεσαν παραμύθια, ενώ στην σύγχρονη εποχή έχουν πάρει 

διαφορετική μορφή. 

Στις μέρες μας, τα παραμύθια έχουν αντικατασταθεί με ταινίες, με ιστορίες μέσα σε ιστοσελίδες 

και τις περισσότερες φορές με βιντεοπαιχνίδια. Μέσα από ένα παιχνίδι πλέον μπορείς να 

ταυτιστείς με έναν χαρακτήρα και να ζήσεις την ιστορία του σαν να είναι δική σου. Μπορείς να 

αλληλεπιδράσεις με το εικονικό περιβάλλον του παιχνιδιού και να συνομιλήσεις επίσης με 

άλλους «ήρωες» του, να  λύσεις γρίφους και να καθορίσεις την πλοκή του, την εξέλιξη και την 

κατάληξη του. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό της ψηφιακής εποχής, είναι η ταχεία μετάδοση 

εικόνων και πληροφοριών. Έτσι και ο κλάδος της εκπαίδευσης ήταν προφανές πως αργά ή 

γρήγορα θα επηρεαζόταν και θα προσπαθούσε να προσαρμοστεί και ίσως και να επωφεληθεί 

από αυτό το γεγονός κι έτσι η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στη διδασκαλία ήρθε ως φυσικό επακόλουθο (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη,2007). 

Μιλάμε ουσιαστικά πλέον, ως ένα βαθμό, για μια προσπάθεια αλλαγής της διδασκαλίας των 

μαθημάτων, με τη χρήση των ΤΠΕ (Ράπτης & Ράπτη, 2007), μέσα από έναν πιο ευχάριστο και 

άμεσο τρόπο για την επίτευξη μαθησιακών και διδακτικών στόχων. Ωστόσο, για την πλήρη 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ίδιες 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υποστήριξη τέτοιων μεθόδων, καθώς πολλοί 

προτιμούν ακόμα τις πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.  

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια δημιουργηθήκαν πολλά Εκπαιδευτικά Λογισμικά και 

ιδιαίτερα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Τα περισσότερα Εκπαιδευτικά Λογισμικά και παιχνίδια είναι κατασκευασμένα για μαθητές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μερικώς για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (www.e-yliko.gr).  

http://www.e-yliko.gr/
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενικότερα μια προσπάθεια αξιοποίησης των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών με σκοπό την υποστήριξη της μάθησης, την ανάπτυξη μέσω αυτών του ομαδικού 

πνεύματος και συνεργατικών ικανοτήτων με επίλυση προβλημάτων μέσα από εργασία σε 

ομάδες. Tα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και την μάθηση με 

αποτελεσματικότητα. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην υποστήριξη της μάθησης, θα πρέπει να εξεταστεί ποια στοιχεία 

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι αυτά που εμπλέκουν και παρακινούν τους μαθητές και με 

ποιον τρόπο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία (VanEck, 2006). 

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα στρέφεται προς την ένταξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

στην εκπαίδευση μέσα και έξω από την σχολική αίθουσα με στόχο όχι μόνο για την ψυχαγωγία 

αλλά και για την εκπαίδευση των μαθητών. Επιπρόσθετα αναφέρεται συχνά ότι η αξιοποίηση 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα είναι το μέλλον στον εκπαιδευτικό χώρο (Johnsonetal., 2014). 

2.2 Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

Στο παρελθόν η μάθηση περιοριζόταν στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης. Πλέον μπορούμε 

να πούμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η εκπαίδευση μπορεί να υποστηριχτεί με πολλούς 

τρόπους. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται μόνο στο δάσκαλο, ούτε στο χώρο, καθώς μπορεί να 

γίνει και εξ αποστάσεως, είτε μέσω βιντεοκλήσης (skype), είτε με μαγνητοσκοπημένες 

προβολές. Ο σύγχρονος δάσκαλος σε μερικά χρόνια θα  έχει περισσότερο καθοδηγητικό ρόλο με 

την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ένας από τους σημαντικότερους 

ίσως παράγοντες για την σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία είναι η παρακίνηση του μαθητή. Τα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά παιχνίδια, ανάλογα το σκοπό του παιχνιδιού μπορούν να δώσουν τα 

κατάλληλα κίνητρα στον μαθητή για να μάθει, παίζοντας μέσα από το παιχνίδι. Ο μαθητής 

γενικότερα μπορεί να έχει είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά κίνητρα. Ως εξωτερικά κίνητρα μπορεί 

να θεωρηθούν η αναγνώριση του από τη βαθμολογία που θα πάρει, αλλά και η αναφορά στις 

ικανότητες του από τον καθηγητή του ή τους συμμαθητές του. Αντίθετα, τα εσωτερικά κίνητρα 

μπορούμε να πούμε πως παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη δραστηριοποίηση του. Ένα τέτοιο 

εσωτερικό κίνητρο είναι ασφαλώς να μπορέσει να κερδίσει σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που 

του κίνησε το ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει προσπάθεια απόκτησης ελέγχου της 

μάθησης. Σε αυτή την προσπάθεια επίσης, συγκαταλέγεται η ενεργός συμμετοχή, η εξερεύνηση 

και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της μάθησης. Μόνο έτσι η μαθησιακή διαδικασία μπορεί 



 
 

60 
 

να προκαλεί ευχαρίστηση στον μαθητή και δεν χαρακτηρίζεται ως μία βαρετή και ανιαρή 

διεργασία (Αυγητίδου, 2001) 

Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και της 

ενσωμάτωσης τους στην εκπαιδευτική πράξη αναπτύχθηκαν νέα εικονικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και ταυτόχρονα νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις της μαθησιακής καθώς και της 

διδακτικής διαδικασίας. Αρκετά από τα σύγχρονα εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

λειτουργούν μέσω του διαδικτύου παρέχοντας ένα πλήθος εργαλείων επικοινωνίας, διαχείρισης 

περιεχομένου υλοποίησης και διαχείρισης εργασιών, διαχείρισης ομάδων, αξιολόγησης, 

διαχείρισης βαθμολογίας κλπ.. Παρόλο που ο αρχικός τους στόχος ήταν η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, η μεγάλη τους αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα τα καθιστά πλέον 

συμπληρωματικά εργαλεία της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας. Η καθολική τους αποδοχή 

και εφαρμογή καθιστά εφικτή τη μάθηση ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου. (Torrente&Moreno-

Ger, 2000) 

Αρκετά από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιούν έναν εικονικό κόσμο που 

αποτελεί ένα προσομοιωμένο υπολογιστικό περιβάλλον  μέσα στο οποίο «κατοικούν» χρήστες 

και αλληλεπιδρούν μέσω εικονικών, συνήθως κινούμενων  χαρακτήρων. Οι εικονικοί κόσμοι 

αποτελούν ένα δυναμικό και εντελώς νέο εκπαιδευτικό μέσο με νέες δυνατότητες και 

προκλήσεις. Η δυναμική των εικονικών κόσμων και η εμπλοκή της συνεχούς χρήσης τους 

επιτρέπει την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τη βάση δηλαδή της συνεργατικής 

μάθησης. Τα πλεονεκτήματα των εικονικών κόσμων έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

ερευνητών ως προς το κατά πόσο αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Η χρήση τους θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη 

μαθησιακή διαδικασία κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των γνωστικών 

ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πολλών χρηστών αποτελούν ένα δημοφιλές είδος εικονικού κόσμου 

και μπορούν να υποστηρίξουν ενέργειες σε πραγματικό χρόνο καθώς και την επικοινωνία 

μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες δημιουργούν έναν χαρακτήρα (άβαταρ) μέσω του οποίου 

αναπαριστούν τον ήρωα - εαυτό τους - μέσα στο παιχνίδι. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πολλών 

χρηστών μπορούν να υποστηρίξουν εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα 

καθώς και να αναπαραστήσουν έναν εικονικό κόσμο που εξακολουθεί να υπάρχει και να 
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αποθηκεύει μόνιμα τις καταστάσεις του χρήστη ακόμα και αν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το 

παιχνίδι ή προβεί σε αλλαγές της κατάστασής του. Η χρήση του διαδικτύου για τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια πολλών χρηστών επιτρέπει στον κάθε μεμονωμένο χρήστη να αλληλοεπιδράσει ή και 

να συνεργαστεί με οποιονδήποτε άλλον οπουδήποτε, όχι μόνο στον εικονικό αλλά και στον 

πραγματικό κόσμο (Rieber,  1996). 

 Η δυναμική αυτή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών να παρακινούν τους νέους, και όχι μόνο να 

ασχοληθούν με αυτό, προσφέροντάς τους έναν ευχάριστο εικονικό κόσμο στον οποίο 

αλληλεπιδρούν είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, οδήγησε στην έρευνα για την 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Τα εκπαιδευτικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξιοτήτων 

και γνώσης με έναν ευχάριστο τρόπο (Klawe&Philips,  1995) ενώ έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουν όλες τις βασικές αρχές μάθησης (Βοσνιάδου, 2000). 

Για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

διάφοροι παράγοντες κατά τη σχεδίασή τους οδηγώντας στην υλοποίηση διαφόρων 

εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του περιβάλλοντος των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Gonzalezetal, 2000). 

Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με την εμπειρία της βέλτιστης ροής (Shedigian, 1985), και 

αφορά τη συγκράτηση του λόγου μεταξύ των δυνατοτήτων του μαθητή και των προκλήσεων 

που συναντά μέσα στο παιχνίδι. Ο λόγος αυτός θα πρέπει να συγκροτείται σε αποδεκτά όρια 

έτσι ώστε να μην δημιουργείται στον μαθητή το αίσθημα ανίας, έλλειψης διασκέδασης, 

ανησυχίας και άγχους (Kay, 1997).  

Ένας δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την εξατομικευμένη μάθηση η οποία αξιοποιεί 

στοιχεία όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά και η αλληλεπίδραση του μαθητή με το 

περιβάλλον για τη δυναμική κατασκευή και χρήση του μοντέλου του μαθητή. Τo μοντέλο του 

μαθητή αποτελεί μία αναπαράσταση της κατανόησης των δυσκολιών και των παρανοήσεων του 

μαθητή και ενισχύει τη μάθηση καθώς αποτελεί πηγή αυτοεπίγνωσης και αυτορρύθμισης της 

μαθησιακής διαδικασίας επιτρέποντας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον να προσαρμοστεί στις 

ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του εκπαιδευόμενου (Cui&Bull, 2005).  

Για την υποστήριξη της προσαρμογής στις δυνατότητες του μαθητή στο γνωστικό περιεχόμενο 

αλλά και στην πλοήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έννοια του παιδαγωγικού πράκτορα ο 
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οποίος διευκολύνει τη μάθηση (Johnson, 2000) και οδηγεί σε περισσότερο ανθρώπινα και 

κοινωνικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μάλιστα, οι μαθητές που αλληλεπιδρούν με 

παιδαγωγικούς πράκτορες παρουσιάζουν αύξηση του κινήτρου για μάθηση. Ένας τρίτος 

παράγοντας σχετίζεται με το βιωματικό μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών και την ιδιότητά του να υποστηρίζει το διπλό βρόχο μάθησης με έμφαση την 

διερεύνηση των προκλήσεων, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων λύσεων και στρατηγικών 

(Richards, 2004). Η μάθηση διπλού-βρόχου εξαρτάται από την ικανότητα κάποιου να 

«Ξανασκέφτεται» την κατάσταση αμφισβητώντας την καταλληλότητα των λειτουργικών 

κανόνων. Στην παρακάτω εικόνα αναπαρίσταται ο διπλός βρόχος 

 

 

Εικόνα 1. Λειτουργία διπλού βρόχου 

 

Λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα 

εκπαίδευσης διεθνώς είναι ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη 

της «υπολογιστικής σκέψης» βοηθώντας στη δυνατότητα επίλυσης προβλήματος καθώς και στη 



 
 

60 
 

σχεδίαση στρατηγικών που είναι δυνατόν να μεταφερθούν και σε άλλα επιστημονικά πεδία 

(Wing, 2006).  

Η εκμάθηση του προγραμματισμού αποτελεί μία πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία για 

πολλούς μαθητές καθώς απαιτείται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικά 

επίπεδα. Λόγω της σημασίας που δίνεται διεθνώς στην εκμάθηση του προγραμματισμού, οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στον προγραμματισμό έχουν γίνει εδώ και πολλά 

χρόνια αντικείμενο πολλών ερευνών. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν γίνει για έννοιες και δομές 

του προγραμματισμού όπως οι μεταβλητές (Bayman&Mayer, 1983; Samurcay, 1989; 

Shneiderman. 1985; DuBoulay, 1989; Joni&Soloway, 1986; Pea, 1986; Τζιμογιάννης & Κόμης, 

2000), η δομή επιλογής με τον έλεγχο των συνθηκών και τις λογικές εκφράσεις 

(Spohrer&Soloway, 1986; Putnametal. 1989; Soloway&Spohrer, 1989; Pane&Myers, 2000; 

Κόμης, 2001) και η δομή επανάληψης (Solowayetal. 1983; Soloway, 1986; Pea, 1986; Soloway, 

Bonar&Ehrilch, 1989; Κόμης, 2005). 

Για την καταπολέμηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την εισαγωγή τους 

στον προγραμματισμό έχει προταθεί ως εναλλακτική και πιο αποτελεσματική προσέγγιση η 

χρήση μαθησιακών μίνι-περιβαλλόντων (mini-environments) που βασίζονται σε μινι-γλώσσες 

(min-languages) και μικρόκοσμους (Brusilovskyetal., 1997).  

Οι μινι-γλώσσες είναι μικρές γλώσσες προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένες για τη διδασκαλία 

του προγραμματισμού. Οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν καθοδηγώντας τις ενέργειες 

συνήθως ενός ρομπότ μέσα σε έναν εικονικό κόσμο. Έρευνες που έχουν γίνει καταδεικνύουν ότι 

εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια που στηρίζονται στον προγραμματισμό ρομπότ 

καταφέρνουν να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους ενθαρρύνουν να 

πειραματιστούν με προγραμματιστικές έννοιες (Bierre&Phelps, 2004).  

Από την άλλη μεριά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας αποδεικνύονται ικανά να βοηθήσουν 

τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (McFarlane, 1997) και είναι 

κατάλληλα για επιστημονικές έννοιες που είναι δύσκολο να αναπαρασταθούν οπτικά 

(Mitchell&Smith, 2004). Μάλιστα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας τα οποία αποτελούνται 

από αποστολές και δραστηριότητες προσφέρουν τη δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής της 

προόδου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (McFarlaneetal., 2002). 
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2.3 Φορητές συσκευές στην εκπαίδευση 

H χρήση του υπολογιστή στην εκπαίδευση και η διαδικασία του e-learning είχε ως αποτέλεσμα 

τη μεταφορά της μάθησης γενικότερα προς τις κινητές συσκευές, όπως τα «έξυπνα» τηλέφωνα. 

Βασικό πλεονέκτημα των συσκευών αυτών είναι ότι παρέχουν στους μαθητές την ικανότητα και 

τη δυνατότητα να μελετούν σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και εάν βρίσκονται εν κινήσει. Η 

χρήση των κινητών συσκευών βοηθά τους μαθητές να μελετούν κατά βούληση, ενώ παράλληλα 

τους παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του εκπαιδευτικού υλικού στις συσκευές αυτές. 

Ακόμη, η μάθηση, μπορεί πλέον να επέλθει και στον ελεύθερο χρόνο καθώς οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να μεταφέρουν πάντα μαζί τους τις φορητές συσκευές (Παναγιωτόπουλος, 

Πιερρακέας, & Πιντέαλας, 2003).  

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη αλλά και τη γρήγορη διάδοση αυτής της μορφής 

μάθησης είναι πολλοί. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται οι πολλαπλές λειτουργίες των 

φορητών συσκευών, το τεράστιο περιεχόμενο που μπορούν να αποθηκεύσουν αλλά και η άμεση 

πρόσβαση στην πληροφορία όταν οι συσκευές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η 

χρήση των φορητών συσκευών στη μάθηση εισάγει τα παρακάτω πλεονεκτήματα 

(Παναγιωτόπουλος, Πιερρακέας, & Πιντέαλας, 2003) :  

 Αυτοπεποίθηση  

Η χρήση των φορητών συσκευών αναπτύσσει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης στους χρήστες οι 

οποίοι αισθάνονται πως ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανατρέξουν σε αυτές ώστε να βρουν 

απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται χρόνος ενώ την 

ίδια στιγμή οι μαθητές αισθάνονται ότι έχουν στα χέρια τους μία αστείρευτη πηγή πληροφοριών.  

 Δυνατότητα μελέτης σε διάφορα περιβάλλοντα 

Η τάση της εποχής θέλει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές από ιδιαίτερα 

μικρή ηλικία, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μάθηση που προέρχεται διαμέσου αυτών. Η 

εξοικείωση με τις φορητές συσκευές, αλλά και η ευκολία πλέον στη χρήση τους, ελαττώνει τόσο 

την πίεση όσο και το άγχος που προέρχεται σε πολλές περιπτώσεις από τα σχολικά βιβλία. Με 

τον τρόπο αυτό, με τη χρήση δηλαδή των φορητών συσκευών, οι μαθητές περισσότερο 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία παρά αποχωρούν από αυτή.  

 Αίσθηση της ιδιοκτησίας  
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Το αίσθημα της κατοχής μιας φορητής συσκευής είναι διαφορετικό για κάθε μαθητή, όπως 

διαφορετικός είναι και ο τρόπος χρησιμοποίησής της. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα προσαρμογής των κινητών συσκευών βασισμένοι στις υποχρεώσεις τους αλλά και 

τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν ως μαθητές.  

 Διασκέδαση  

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που εισάγει η χρήση των φορητών συσκευών συγκαταλέγεται και 

αυτό της παροχής της αίσθησης της διασκέδασης. Η διασκέδαση αυτή λοιπόν, δημιουργεί 

έμμεσα και το κατάλληλο κίνητρο για τη μάθηση διαμέσου πάντα των πολυμεσικών εφαρμογών 

που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές αυτές και προκαλούν την περιέργεια στη χρήση.  

Οι φορητές συσκευές διαθέτουν τα εξής μοναδικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδιαίτερα 

ελκυστικές ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση :  

 Είναι σχετικά φθηνές 

 Μεταφέρονται εύκολα 

 Προσφέρουν πρόσβαση σε άπειρη πληροφορία 

 Προφέρουν δυνατότητες για ανεξάρτητη μάθηση 

 Διευκολύνουν τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες  

 Υποστηρίζουν έντονη κινητικότητα 

 Υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και της συσκευής 

 Διευκολύνουν τους μαθητές καθώς αυτή δεν είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται 

συγκεκριμένες στιγμές σε συγκεκριμένα σημεία 

Όπως είναι αναμενόμενο, πέρα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα, η χρήση των φορητών 

συσκευών εισάγει και μία σειρά μειονεκτημάτων, που αφορούν τόσο στις προκλήσεις που 

εισάγονται από την εκπαίδευση όσο και στα αναμενόμενα από τις φορητές συσκευές 

αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τον Πανεπιστήμιο του Stanford, η χρήση των φορητών 

συσκευών οδηγεί σε κατακερματισμό της εμπειρίας της μάθησης (Platner, 2010). Για να 

οδηγηθεί στο συμπέρασμα αυτό, το προσωπικό του πανεπιστημίου επέλεξε την εκμάθηση μιας 

ξένης γλώσσας ως εκπαιδευτική διαδικασία, υιοθετώντας την άποψη ότι οι φορητές συσκευές θα 
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μπορούσαν να προσφέρουν δυνατότητες επανεξέτασης, κατανόησης, ασφαλούς προφορικής 

εξάσκησης και ακρόασης μέσα σε ένα κατ’ απαίτηση περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε είχε σκοπό να επιτρέψει στους χρήστες να εξασκηθούν σε νέες 

λέξεις με τη χρήση διαφόρων κουίζ. Αυτό το οποίο ζητήθηκε από τους μαθητές ήταν να 

επεξεργαστούν μια καινούρια λέξη, να τη μεταφράσουν και αργότερα να την αποθηκεύσουν στο 

σημειωματάριο της φορητής τους συσκευής ή να την ηχογραφήσουν σε αυτή, μέσα σε ένα 

σχεδιαστικά ολοκληρωμένο περιβάλλον ήχου-δεδομένων και κάτω από την καθοδήγηση και 

επίβλεψη του δασκάλου από απόσταση. 

Ακριβώς επειδή αυτό δεν έγινε στον κλειστό και «αυστηρό» χώρο μιας αίθουσας, οι μαθητές 

υπόκειντο και συνεχή διάσπαση προσοχής. Η παραπάνω δυσκολία είναι σχεδόν ανυπέρβλητη 

όταν η διαδικασία της μάθησης επιδιώκεται να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο και άρα θα πρέπει ο 

σχεδιασμός των εφαρμογών με στόχο τη μάθηση να γίνεται λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις 

δυσκολίες αυτές.  

Πέραν τούτου, εισάγεται και το πρόβλημα της μεταγνώσης, της ικανότητας δηλαδή των 

μαθητών των να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις διαδικασίες τους κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η μεταγνώση είναι η επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της σκέψης μας και των 

τρόπων με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τη γνώση, η επίγνωση του τι ξέρουμε και τι δεν 

ξέρουμε. Είναι επίσης, η εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του ως λύτη προβλημάτων με 

τις αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία του. Πρόκειται για γνώση δευτέρου επιπέδου, διότι 

αναφέρεται στην επίγνωση του ατόμου για την ίδια του τη γνώση, αλλά και τη συμπεριφορά του 

ως λύτη προβλημάτων. Είναι η γνώση που διαθέτει το άτομο για τις γνωστικές του λειτουργίες 

και τα προϊόντα αυτής, με συνέπεια την ενεργή παρέμβαση, παρακολούθηση, διόρθωση και 

συντονισμό των λειτουργιών ώστε να επιτευχθεί κάποιος στόχος (Ευκλείδη, 1992). Η 

εκπαίδευση κατά την εφηβική ηλικία υποδεικνύει ότι όσο πιο γρήγορα κατανοήσουν οι μαθητές 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μελετούν σωστά, τόσο ευκολότερα θα εκτιμήσουν και θα 

οργανώσουν τον τρόπο μάθησής τους. Η πρόκληση που εισάγεται στον τομέα αυτό αφορά στη 

μικρή σχετικά εμπειρία των μαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Έτσι, οι μαθητές δεν είναι 

σε θέση να αξιολογήσουν τις μαθησιακές εμπειρίες τους και πολλές φορές μάλιστα ενδεχομένως 

να χρειαστούν εξωτερική παρότρυνση ώστε να προβούν σε κάτι τέτοιο.  
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Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα προβλήματα της αυτό παρακολούθησης και της 

αυτοεκτίμησης. Η πλειοψηφία των μαθητών ενδεχομένως να είναι σε θέση να παρακολουθήσει 

την πρόοδό της, δυστυχώς όμως συναντά δυσκολία σε ότι αφορά στην αυτοεκτίμηση, στην 

ικανότητα δηλαδή να εξετάσει τα επίπεδα κατανόησης και μάθησης που προήλθαν από τη 

διαδικασία αυτή.  

Πολλές από τις κινητές και ασύρματες συσκευές παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα όσον 

αφορά το μέγεθος της οθόνης αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν 

σχεδιαστεί με ένα τρόπο εμφάνισης βασισμένο στους παραδοσιακούς υπολογιστές στο 

διαδίκτυο. 

 

2.4 Παιχνίδι και μάθηση 

To ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί το σύγχρονο εκείνο εργαλείο που εάν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί 

να αποτελέσει ένα καινοτόμο μέσο μάθησης της εκπαιδευτικής πρακτικής. Ο όρος ψηφιακό 

παιχνίδι αναφέρεται σε όλα εκείνα τα παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση της 

ψηφιακής τεχνολογίας και λειτουργούν είτε σε «συμβατικές» πλατφόρμες, όπως ο υπολογιστής, 

είτε σε «έξυπνες» συσκευές με οθόνες αφής, όπως τα τάμπλετ. Οι πρώτες κιόλας έρευνες γύρω 

από το ψηφιακό παιχνίδι έδειξαν ότι υπάρχει χώρος γι’ αυτό στη μελλοντική εκπαίδευση και ότι 

οι μαθητές αρέσκονται στο να ασχολούνται με αυτό καθώς καλούνται να εμπλακούν στη 

μαθησιακή διαδικασία με περισσότερη ένταση και διάθεση, συγκρινόμενη με το συμβατικό 

τρόπο παράδοσης του μαθησιακού περιεχομένου. Οι Haineyetal. (2011) διεξήγαγαν μία έρευνα 

στην οποία ανέλυσαν 7392 εργασίες που εστίαζαν στη μαθησιακή αποτελεσματικότητα των 

ψηφιακών παιχνιδιών. Σε έρευνα της Yang(Yang, 2012), αναφέρεται ότι το 78% των 

Αμερικανών ηλικίας από 12 έως 17 ετών παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, με το 34% των 

αγοριών και το 18% των κοριτσιών να παίζουν δύο ή και περισσότερες ώρες ημερησίως. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν το νέο και ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο στο χώρο της 

εκπαίδευσης καθώς εντάσσονται σε ένα χώρο που τείνει να συνδυάζει την τεχνολογία με την 

παιδική διασκέδαση. Ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακά εργαλεία για την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Οι σύγχρονες ψηφιακές συσκευές συμπεριλαμβάνουν τα ψηφιακά παιχνίδια στα 

συστήματα τους καθώς τα θεωρούν ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη των γνωστικών 
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δεξιοτήτων των μαθητών και την ενίσχυση των κινήτρων τους. Οι μαθητές κατά την διάρκεια 

ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας μέσω ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου ψηφιακού 

παιχνιδιού, πραγματεύονται έννοιες και ενστερνίζονται ευκολότερα τα βασικά σημεία της 

διδακτικής ενότητας. 

Το πρώτο ψηφιακό εμπορικό παιχνίδι που έχει καταγραφεί φαίνεται να είναι το Spacewar, το 

οποίο κυκλοφόρησε το 1962 (Graetz, 1981). Το παιχνίδι αυτό ακολούθησε σειρά άλλων 

παιχνιδιών που από τότε έως και σήμερα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία 

έχοντας αντίκτυπο στην κοινωνική, οικονομική αλλά και πολιτική ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο 

(Graetz, 1981). Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει σειρά ορισμών για το ψηφιακό παιχνίδι και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα συσκευών που μπορούν να το υποστηρίξουν. Ως εκ 

τούτου, η έννοια του ψηφιακού παιχνιδιού αποδίδεται με ένα ευρύ φάσμα όρων, όπως «ψηφιακό 

παιχνίδι» (digitalgame), «παιχνίδι ηλεκτρονικού υπολογιστή» (computergame), «βιντεοπαιχνίδι» 

(videogame), «ηλεκτρονικό παιχνίδι» (electronicgame) κ.α. (Πανουτσόπουλος, 2010). 

Συνοπτικά με τον όρο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό παιχνίδι περιγράφεται μια ευρεία ποικιλία 

ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες χαρακτηρίζονται από το παιγνιώδες περιβάλλον, την έντονη 

συμμετοχή του παίκτη και την αυξημένη χρήση πολυμεσικών στοιχείων (Μαυρομμάτη, 2010). 

Τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς αποτελούν το συγκερασμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το 

παιχνίδι, συνδυάζουν ελκυστικά χαρακτηριστικά όπως τα γραφικά, τη φυσική και την κίνηση, με 

σκοπό να δημιουργήσουν περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, δηλαδή περιβάλλοντα 

προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου (Prensky, 2007). Θεωρούνται σημαντικό μέσο 

καθημερινής ψυχαγωγίας των παιδιών και συγκαταλέγονται πλέον ως κομμάτι του σύγχρονου 

πολιτισμού (Kirriemuir&McFarlane, 2004). 

Καθώς λοιπόν πρόκειται για προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν εφαρμογές λογισμικού, τα 

ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα ελκυστικές εμπειρίες μάθησης που να 

ανταποκρίνονται μάλιστα σε συγκεκριμένους στόχους και να επιφέρουν σημαντικά 

αποτελέσματα. Τα παιχνίδια αυτά "εκμεταλλεύονται" τη διάθεση και το πάθος των μαθητών να 

παίξουν και κατορθώνουν με την ύπαρξή τους να εντάξουν ακόμη και τους πιο αδιάφορους ή 

τους λιγότερο ικανούς μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Για να ικανοποιήσουν τους στόχους 

τους, όπως είναι αντιληπτό χρησιμοποιούν τόσο τις διαδικτυακές όσο και τις πολυμεσικές 

τεχνολογίες που βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει έννοιες δυσνόητες με το δικό του τρόπο και 
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στο δικό του χρόνο μέσα από μία σειρά πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων. Όπως είναι 

λοιπόν πολύ εύκολα αντιληπτό, το ψηφιακό παιχνίδι καθίσταται ως ένα νέο εργαλείο μάθησης 

το οποίο μπορεί να της προσδώσει νέα διάσταση και να επεκτείνει τους μαθησιακούς στόχους.  

Η εισαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού δεν είναι μία ιδιαίτερα απλή διαδικασία και για το λόγο 

αυτό έχει γίνει σοβαρή έρευνα γύρω από τις κατηγορίες των ψηφιακών παιχνιδιών, τη 

χρησιμότητά τους αλλά και το ποια από αυτά αξίζει τελικά να υπάρχουν εντός των 

εκπαιδευτικών αιθουσών. Βέβαια, πέραν των αμιγώς εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών, 

υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός εμπορικών παιχνιδιών τα οποία θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να προάγουν τη μάθηση και να εξελίξουν την κριτική 

ικανότητα των μαθητών. Τα ψηφιακά παιχνίδια ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση μπορούν 

να ταξινομηθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες, όπως διακρίνεται στο σχήμα που ακολουθεί :  

1. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (educationalgames),  

2. Τα παιχνίδια αναψυχής ή ελεύθερου χρόνου (leisuregames)  

3. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ελεύθερου χρόνου (educationalleisuregames) 

(Ulicsak&Williamson, 2010). 

 

 

Εικόνα 2. Κατηγοριοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών 

 

Στην κατηγορία των αμιγώς εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών συγκαταλέγονται εκείνα τα 

οποία έχουν σχεδιαστεί βασιζόμενα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και 
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προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να 

προάγουν τη μάθηση. Ο ορισμός αυτός για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια περικλείει παιχνίδια 

εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment) όπως το GiantBomb και το GameSpot, σοβαρά 

παιχνίδια (seriousgames) όπως το FoldIt και το Remission, παιχνίδια προσομοιώσεων (game-

basedsimulations) όπως το UrbanSim και επιστημονικά παιχνίδια (epistemicgames) όπως το 

BudgetHero. Ως παιχνίδια ελεύθερου χρόνου ή αναψυχής χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια τα οποία 

δεν έχουν την μάθηση ως σαφή και αποκλειστικό στόχο, δίχως ωστόσο να αποκλείεται το 

γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να ενισχύσουν τη μάθηση. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν τα αμιγώς εμπορικά παιχνίδια (COTS – Commercial Off-The-Shelfgames) όπως 

το PlayStation . Ως εκπαιδευτικά παιχνίδια ελεύθερου χρόνου χαρακτηρίζονται παιχνίδια όπως 

οι τίτλοι Sims, Roller Coaster Tycoon series, Civilisation και Age of Empires, οι οποίοι έχουν 

χρησιμοποιηθεί εντός της σχολικής τάξης (Παπαδάκης 2015). 

Οι σύγχρονες λοιπόν εκπαιδευτικές μέθοδοι απαιτούν την εισαγωγή νέων εργαλείων μάθησης 

ακριβώς όπως είναι και τα ψηφιακά παιχνίδια καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι τείνουν να είναι 

όλο και λιγότερο αποδοτικές αδυνατώντας να εξασφαλίσουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Η σημερινή γενιά των μαθητών φαίνεται ότι δεν παρακινείται και ούτε έχει 

ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα στο υπάρχον παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης (Gee, 

2007). Για την πλειοψηφία των μαθητών το σχολείο αποτελεί μία βαρετή καθημερινή διαδικασία 

την οποία απλά και μόνο πρέπει να υποστούν. Επίσης, είναι γνωστό πως οι μαθητές σχεδόν στο 

σύνολό τους, από ιδιαίτερα μικρή κιόλας ηλικία, αρέσκονται στο να χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες, περνώντας μάλιστα πολλές ώρες κάνοντας χρήση των έξυπνων συσκευών.  

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δημιουργούν μια νέα κουλτούρα μάθησης η οποία συμβαδίζει με τις 

συνήθειες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Έκθεση της Ένωσης Αμερικανών Επιστημόνων 

(Federation of American Scientists) αναφέρει ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στο 

σχολικό περιβάλλον θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Kebritchia, Hirumi, &Bai, 2010). Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία εντείνει τη διασκέδαση σε αυτή ενώ παράλληλα εντάσσει το μαθητή σε 

μία διαδικασία κατά την οποία αυτός θα πρέπει να ανακαλύψει τρόπους και στρατηγικές ώστε 

να οδηγηθεί προς τη μάθηση. Διαμέσου του εναλλακτικού περιβάλλοντος των παιχνιδιών, οι 

μαθητές παρακινούνται να εφεύρουν λύσεις και διαμέσου αυτών των λύσεων να οδηγηθούν στη 

μάθηση περνώντας από μία ιδιαίτερα διασκεδαστική για αυτούς διαδικασία.  



 
 

60 
 

Εάν ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι είναι ορθά σχεδιασμένο μπορεί να είναι άκρως 

αποδοτικό και αποτελεσματικό και να επιτύχει όλους εκείνου τους στόχους που απαιτούνται από 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Common Sense Media 

αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση πως τα ορθώς σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όχι μόνο 

δεν αποσπούν την προσοχή των μαθητών αλλά, τουναντίον, μπορούν να χρησιμεύσουν ως 

οχήματα για την υποστήριξη όλων των τύπων και πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης 

(Common Sense Media, 2013). Πέραν τούτου, καθώς αυτά είναι άκρως διασκεδαστικά, μπορούν 

να ενεργοποιήσουν όλους τους μαθητές, άσχετα με το φύλο ή την ηλικία του κάθε ενός από 

αυτούς, ώστε να συμμετάσχουν σε μία νέα διαδικασία, να σχηματίσουν ομάδες αλλά και να 

συνεργαστούν με ποικίλους τρόπους. 

Δεν είναι λίγοι οι μελετητές εκείνοι που χαρακτηρίζουν τα ψηφιακά παιχνίδια ως ιδανικά για 

μάθηση καθώς σε αυτά επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιβάλλοντα πού θα ήταν με οποιοδήποτε 

διαφορετικό τρόπο αδύνατη. Πολλά από τα ψηφιακά παιχνίδια περιλαμβάνουν προσομοιώσεις 

χώρων όπως μουσεία, μπορούν να αναπαραστήσουν σειρά μαχών ή ακόμη και να παρουσιάσουν 

φυσικά φαινόμενα και μεγέθη με ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο. Επίσης, δεν είναι λίγα τα 

παιχνίδια εκείνα που εισάγουν το μαθητή στην εικονική πραγματικότητα και τον ξεναγούν σε 

έναν κόσμο παντελώς άγνωστο για αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί 

το πολύ γνωστό και ιδιαίτερα επιτυχημένο παιχνίδι Minecraft (Minecraft, 2016) που ξεπερνά σε 

πωλήσεις τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. 

Το σχολείο και η εκπαίδευση μέσα σε αυτό δεν έχει παρά να κερδίσει από το ψηφιακό παιχνίδι 

καθώς η εισαγωγή αυτού στην εκπαιδευτική διαδικασία θα ανανεώσει τον τρόπο με τον οποίο 

προάγεται η μάθηση και θα βελτιώσει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Ο Michael Gallagher, 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικάνικης βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών (ESA), 

αναφέρει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να φέρουν επανάσταση στην Αμερικάνικη 

εκπαίδευση όσον αφορά στην μάθηση και αξιολόγηση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

μπορεί να αξιοποιήσει το πάθος και την ενέργεια των μαθητών για τα ψηφιακά παιχνίδια 

προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να επιτύχει την εκπαίδευση του 21ου αιώνα με 

δεξιότητες κρίσιμες τόσο για την εκπαίδευση των μαθητών όσο και για την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία (Institute of Play, 2012).  

Τα πλεονεκτήματα τα οποία εισάγονται από τη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι τα παρακάτω:  
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 Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών. 

 Ενθαρρύνεται η ενεργός μάθηση. 

 Είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης και της 

γνώσης, ιδίως σε πολύπλοκα ή δυσνόητα θέματα κ.α. 

 Προωθείται συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές να (Prensky, 2007): 

 Χρησιμοποιήσουν τη δράση (και επομένως την εμπειρία) αντί της ερμηνείας-

επεξήγησης. 

 Δημιουργήσουν προσωπικά κίνητρα για μάθηση. 

 Να δεχτούν πολλαπλά στυλ μάθησης και δεξιοτήτων που ενισχύουν τις δεξιότητες τους 

μέσω ενός  διαδραστικού  περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων. 

Φυσικά, καμία τεχνολογία από μόνη της δεν είναι αρκετή ώστε να εγγυηθεί την άμεση και 

αποτελεσματική μάθηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να καταργηθεί ο ρόλος του 

δασκάλου κάτι που δε θα ήταν σε καμία περίπτωση ούτε θεμιτό αλλά ούτε και αποτελεσματικό. 

Υπάρχει μάλιστα ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη χρήση των 

ψηφιακών παιχνιδιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με επιφύλαξη. Βάση της επιφύλαξής 

τους αυτής αποτελεί το επιχείρημα πως ένα παιχνίδι δίχως διαμορφωμένο και καθορισμένο από 

πριν διδακτικό πλαίσιο, η εισαγωγή του θα έχει ως κατάληξη περισσότερα αρνητικά παρά θετικά 

στοιχεία, καθώς δεν είναι όλα τα παιχνίδια κατάλληλα και ούτε απευθύνονται σε όλους 

ανεξαιρέτως τους μαθητές. Ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί απλά και μόνο να διαταράξει την 

προσοχή των μαθητών και να μην επιτύχει κανένα απολύτως στόχο από τους προσδοκώμενους. 

Ο Gee(2008), υποστηρίζει πως δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση η χρήση μόνο των ψηφιακών 

παιχνιδιών στη εκπαιδευτική διαδικασία εάν αυτά δε χρησιμοποιούνται καθώς πρέπει και εάν δε 

συνδυάζονται με μοντέλα μάθησης. Το γραφικό περιβάλλον ενός παιχνιδιού ή το πόσο 

εντυπωσιακό είναι αυτό δεν επαρκεί για να οδηγήσει ένα μαθητή στην κατανόηση των εννοιών 

και στην αφομοίωση των όρων.  

Πολλές μάλιστα διαδικασίες των ψηφιακών παιχνιδιών μπορούν να επιτύχουν απλά και μόνο το 

να διασπάσουν την προσοχή των μαθητών υπονομεύοντας τις διαδικασίες της μάθησης και 

επιφέροντας μονάχα αρνητικά αποτελέσματα δυσχεραίνοντας μάλιστα και τη δουλειά του 

εκπαιδευτικού. Ορισμένα εμπόδια τα οποία συνεισφέρουν στην αρνητική θεώρηση για τη χρήση 
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των παιχνιδιών περιλαμβάνουν την κακή ή χαμηλή ποιότητα γραφικών, την έλλειψη χρόνου στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα για ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια, τις ανεπαρκείς αναπαραστάσεις 

των μαθησιακών στόχων όταν χρησιμοποιούνται παιχνίδια στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

μια γενικότερη καχυποψία σχετικά με τον όρο παιχνίδι και τη χρήση του εντός τάξεως ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο (Rice, 2007).  

Ασφαλώς και σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμβολή του εκπαιδευτικού ώστε να επιλεγεί το 

κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ηλικία και το 

επίπεδο των μαθητών. Ιδιαίτερα γνωστό στους εκπαιδευτικούς κύκλους είναι το σύστημα PEGI 

– Pan European Game Information, το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων του Πανευρωπαϊκού 

Συστήματος Πληροφόρησης για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,  το οποίο μπορεί να πληροφορήσει 

έναν εκπαιδευτικό σχετικά με το περιεχόμενο ενός παιχνιδιού, τα επίπεδα δυσκολίας ή ακόμη 

και τις ικανότητες που απαιτείται να έχουν οι μαθητές ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

αυτό. To συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει ετικέτες ηλικιακής διαβάθμισης και ετικέτες 

χαρακτηρισμού περιεχομένου, οι οποίες καθοδηγούν γονείς και εκπαιδευτικούς στην επιλογή 

του κατάλληλου για την ηλικία του παιδιού ψηφιακού παιχνιδιού (βλ. παρακάτω εικόνα) 

(Σαμαρά, 2011). 

 

 

Εικόνα 3. Σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων 
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Συμπερασματικά λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως το σύγχρονο αυτό εργαλείο, 

το ψηφιακό παιχνίδι, εάν χρησιμοποιηθεί ορθά κατά την εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να 

επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Άλλωστε η πλειονότητα των ερευνών οι οποίες σχετίζονται 

με την χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση επιβεβαιώνουν τη θετική σχέση 

μεταξύ της μάθησης και της ενασχόλησης των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με 

ψηφιακά παιχνίδια, κινητοποιώντας τους χρήστες προκειμένου να ελέγξουν ή να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους, με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο (Παπαδάκης, 2015). Ως γνωστόν, η 

μάθηση και η διασκέδαση δεν είναι έννοιες ασυμβίβαστες, ενώ τουναντίον η μάθηση που είναι 

διασκεδαστική μπορεί να είναι και αποτελεσματική. Πλέον, δεν προξενεί εντύπωση, η 

ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για τη διδασκαλία 

των πολλαπλών μαθησιακών εννοιών, καθώς οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

έχουν αναγνωρίσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι ως 

βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης (Παπαδάκης, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον ως προς την εισαγωγή 

των ψηφιακών παιχνιδιών στην τάξη και μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντική η έρευνα που 

γίνεται προς αυτόν τον τομέα. Μάλιστα, οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν προς το 

συμπέρασμα ότι η χρήση των παιχνιδιών μπορεί να έχει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα και 

να βοηθήσει πολύ εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Την ίδια στιγμή, πολλοί από τους 

ερευνητές εξακολουθούν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους φοβούμενοι να μην καταλήξουν τα 

ψηφιακά παιχνίδια να είναι απλώς ένα χάσιμο χρόνου αλλά και να υποκαταστήσουν παντελώς 

το δάσκαλο υπονομεύοντας το ίδιο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

Στον αντίποδα του παραπάνω, δε θα μπορούσε κανείς να αγνοήσει τα μοναδικά πλεονεκτήματα 

που εισάγονται από τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Με αυτά, το 

ενδιαφέρον των μαθητών παραμένει αναλλοίωτο ενώ εξάπτεται φυσικά η περιέργειά τους 

σχετικά με το τι πρόκειται να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επιπρόσθετα, διαμέσου της θέσπισης στόχων αλλά και της ανάγκης που προκαλείται για τη 

δημιουργία στρατηγικών, τα ψηφιακά παιχνίδια κατορθώνουν να επιτύχουν μαθησιακούς 

στόχους κάνοντας την ίδια στιγμή τους μαθητές να αισθανθούν ιδιαίτερα περήφανοι για το 

επίτευγμά τους. 
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Δυστυχώς, δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν αποδειχθεί να είναι 

κατώτερα των προσδοκιών και ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας. Εάν υφίσταται κάτι τέτοιο αυτά 

αποτυγχάνουν παντελώς στους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν και 

δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα λοιπόν πέρα από τη χρήση ενός ψηφιακού 

παιχνιδιού, απαιτείται να γίνει άριστη επιλογή του ώστε αυτό να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει 

στα όσα ζητούνται.  

 

2.5 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν οι κυριότερες θεωρίες μάθησης οι οποίες σχετίζονται με 

τις τεχνολογίες πληροφορικής. 

 

 Συμπεριφορισμός ( behaviorism )  

Η μάθηση ορίζεται ως μία αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή που προκύπτει μέσω εμπειριών 

και ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο. Η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς είτε μέσω της αμοιβής της (θετική ενίσχυση) είτε μέσω της τιμωρίας 

(αρνητική ενίσχυση).  

Κεντρικοί οι ρόλοι: 

α. του δασκάλου ως μεταδότη της γνώσης στους μαθητές και βασικό παράγοντα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά 

β. των διδακτικών στόχων του μαθήματος που διατυπώνονται με τη μορφή συμπεριφορών που 

οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν. Δίνει έμφαση στην αναμετάδοση της Πληροφορίας και στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς. Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της 

συμπεριφοράς. (Skinner, 1958), (Skinner, 1968) 

 Οικοδομισμός ή  Δομητισμός ( Constructivism )  

Η μάθηση είναι μία υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και 

θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής των νέων πληροφοριών σε ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο, 
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διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να οικοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε 

αυτές που ήδη κατέχουν. Κεντρικοί οι ρόλοι: 

α. του μαθητή που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης του 

β. της προηγούμενης ή πρότερης γνώσης του μαθητή η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί και να 

επεκταθεί ως αποτέλεσμα της μάθησης 

γ. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό- συμβουλευτικό ρόλο στη δραστηριότητα των 

μαθητών 

Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό του γνωστικού μας συστήματος, στη δομή και τη 

λειτουργία του : η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων.   

 Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας ( activity theory )  

Η μάθηση θεωρείται ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το άτομο μέσα από τη 

συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες που διαφορετικά θα 

βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Κατά τον Vygotsky (Vygotsky, 1993) η 

νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική διάσταση και 

το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται. Δεν υπάρχει μαθησιακή δραστηριότητα έξω 

από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται. 

Κεντρικοί οι ρόλοι: 

α. της συνεργασίας και 

β. της γλώσσας ως εργαλείου που συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου 

Διδακτικές προσεγγίσεις: σύνθετες ομαδικές εργασίες, αλληλοδιδακτική  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε αρχικά για να περιγράφει το μοντέλο του καταρράχτη 

(waterfall μοντέλο) το οποίο είναι ένα γραμμικό μοντέλο κύκλου ζωής με βρόχους 

ανταπόκρισης (feedbackloops). Στη συνέχεια αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του μοντέλου αυτού. Στη συνέχεια στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η 

αναλυτική περιγραφή ένος εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

3.1 Μοντέλο Καταρράκτης 

Το μοντέλο του καταρράκτη (waterfall model) αποτελείται από τα παρακάτω στάδια τα οποία 

έχουν την παρακάτω σειρά: 

 

Εικόνα 4.Μοντέλο Καταρράκτης 

Το μοντέλο του καταρράκτη έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 
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3.1.1 Πλεονεκτήματα 

 Θεωρείται η  παλαιότερη και ωριμότερη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. 

 Εύκολα κατανοητή και αποδεκτή (straightforward) από τους πελάτες, τους τελικούς 

χρήστες αλλά και από τους συμβούλους υλοποίησης. 

 Συχνά συμβατή με τις προδιαγραφές του πελάτη. 

 Τα επιμέρους στάδια του μοντέλου του καταρράκτη είναι η βάση των άλλων μεθόδων. 

 Είναι σχετικά εύκολος ο καταμερισμός της εργασίας μεταξύ προγραμματιστών, 

αναλυτών, πωλητών, και των επικεφαλής (projectmanagers). 

3.1.2 Μειονεκτήματα 

 Η γραμμικότητα που απαιτεί το μοντέλο σε πραγματικά έργα δύσκολα βρίσκει 

εφαρμογή. Για αυτό το λόγο συνήθως επιτρέπεται η αναδρομή σε προηγούμενα στάδια και η 

επίλυση των εμπόδιων και προβλημάτων. 

 Η ανάλυση του συστήματος και ο εντοπισμός των προδιαγραφών σπανίως μπορούν να 

ολοκληρωθούν στην αρχή ενός έργου το οποίο διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη του έργου μέχρι την πρώτη 

παραδοτέα έκδοση του συστήματος στους τελικούς χρήστες. Στο μεταξύ παραδίδεται μόνο 

τεκμηρίωση.  Αυτό έχει ως συνέπεια να μειωθεί η αρχική δυναμική και ενθουσιασμός.  

 Οι πελάτες και οι χρήστες αργούν να πάρουν μια λειτουργική εικόνα του συστήματος. 

Είναι εύκολο να υποτιμηθεί η καταβαλλόμενη προσπάθεια. 

 Το μοντέλο εύκολα οδηγεί σε πλήρη διαχωρισμό των ρόλων των προγραμματιστών, των 

αναλυτών, των πωλητών, των τελικών χρηστών και των επικεφαλής, με πιθανές αρνητικές 

συνέπειες όπως ασυνεννοησία. 

Για την ανάπτυξη του κώδικα επιλέχθηκε το μοντέλο του καταρράκτη. Οπότε για την ανάπτυξη 

του παιχνιδιού πρώτα καθορίζονται οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του παιχνιδιού. 
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3.2 Ανάλυση Απαιτήσεων 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και ο τρόπος 

λειτουργίας του παιχνιδιού. 

3.2.1 Περιγραφή Παιχνιδιού  

Το “Castle Riddles” είναι μία web εφαρμογή, με στοιχεία παιχνιδιού, που στόχο έχει την 

προσωπική αξιολόγηση και περαιτέρω επιμόρφωση του χρήστη στον χώρο των μαθηματικών. 

Με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον κυρίως 

μαθητών γυμνασίου. Ο σχεδιασμός του επίσης επιτρέπει την γρήγορη προσαρμογή για 

οποιαδήποτε βαθμίδα και τάξη, ενώ με μικρές αλλαγές μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και σε 

άλλα μαθήματα. 

3.2.2 Λογική του Παιχνιδιού 

Η λογική του παιχνιδιού ξεκινάει ως εξής, ο παίχτης επιλέγει ένα όνομα και την τάξη του 

γυμνασίου στην οποία βρίσκεται (Α, Β ή Γ Γυμνασίου). Η επιλογή αυτή βοηθάει στην 

προσαρμογή του επιπέδου δυσκολίας, μεγαλύτερες τάξεις αποτελούνται από πιο απαιτητικές 

ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 5. Αρχική Οθόνη Συστήματος 

 

Ξεκινώντας κανείς να παίζει, άμεσα φτάνει στην πρώτη του επιλογή, ανάμεσα στα δύο είδη του 

παιχνιδιού, free play και challenge. Το free play δίνει την ελευθερία στον χρήστη να επιλέξει 

οποιαδήποτε δωμάτιο επιθυμεί χωρίς κανένα περιορισμό. Σε αντίθεση το challenge mode 

παρέχει στον παίκτη μια πιο ανταγωνιστική εμπειρία, καθώς όλα τα δωμάτια εκτός από ένα 
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ξεκινάν κλειδωμένα. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν τα δωμάτια και να φτάσει ο παίκτης στον 

τερματισμό είναι να βρει όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα και να απαντήσει στις ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 6.Μενού Παιχνιδιού 

 

Με το που γίνει και η επιλογή του είδους, ο παίκτης βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο ενός 

κάστρου. Γύρο του υπάρχουν μόνο πόρτες που οδηγούν σε δωμάτια. Κάθε δωμάτιο έχει έναν 

αριθμό από κρυμμένα αντικείμενα. Όταν ο χρήστης βρει και επιλέξει κάποιο από τα 

αντικείμενα, μεταβαίνει στην οθόνη των ερωτήσεων. Ο παίκτης τότε καλείται να απαντήσει σε 

μια σειρά ερωτήσεων με μαθηματικό περιεχόμενο. Η σειρά των ερωτήσεων καθορίζεται από 

τυχαία επιλογή μέσα από την βάση δεδομένων του παιχνιδιού. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι 

τριών ειδών, συμπλήρωσης, σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής. Για την απάντηση τους ο 

παίχτης έχει στην διάθεση του συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την δυσκολία της 

ερώτησης. 
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Εικόνα 7. Βασικές Οθόνες Παιχνιδιού 

 

Εικόνα 8. Βασική Οθόνη Παιχνιδιού 

Το παιχνίδι ως κίνητρο ενσωματώνει σύστημα βαθμολογιών. Ο παίκτης λαμβάνει πόντους στην 

περίπτωση που η απάντηση του είναι σωστή και εντός χρονικού περιθωρίου. Ενώ σε κάθε άλλη 

πιθανή περίπτωση τιμωρείται με την αφαίρεση τους. Κατά την υποβολή λανθασμένης 

απάντησης γίνεται η αφαίρεση των πόντων αλλά δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν οι 

ευκαιρίες εξαντληθούν εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης μία βοήθεια ή ακόμα και η λύση 

του προβλήματος, ο παίκτης ξαναδοκιμάζει και τελικά περνά στην επόμενη ερώτηση. 
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Εικόνα 9. Βασική Οθόνη Παιχνιδιού 

 

Όταν όλες οι ερωτήσεις από όλα τα δωμάτια απαντηθούν είτε σωστά είτε λανθασμένα, το 

παιχνίδι ολοκληρώνεται. Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα λήξης του παιχνιδιού και ο χρήστης 

μεταφέρεται αυτόματα στον βαθμολογικό πίνακα. Σε αυτόν εμφανίζεται το όνομα του παίχτη 

που είχε επιλέξει στην αρχή του παιχνιδιού, η τάξη η οποία επίσης είχε επιλέξει και το σύνολο 

των πόντων που κατάφερε να μαζέψει. 

 

Εικόνα 10. Οθόνη Βαθμολογίας Παίκτη 
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Η διαχείριση των ερωτήσεων και η εκκαθάριση του βαθμολογικού πίνακα γίνεται μέσω του 

admin dashboard. Εκεί ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει 

ερωτήσεις. Καθώς επίσης όπως προαναφέρθηκε μπορεί να γίνει και η διαγραφή όλων των 

βαθμολογιών από προηγούμενα παιχνίδια. 
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Εικόνα 11. Οθόνες Διαχείρισης 

 

3.2.3 Απαιτήσεις Παιχνιδιού 

 Η διδασκαλία στην τάξη μέσω ενός παιχνιδοκεντρικού εκπαιδευτικού λογισμικού θα 

ενισχύει του αδύνατους μαθητές και θα βελτιστοποιεί τους καλούς μαθητές. 

 Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν για την εφαρμογή των παιδαγωγικών μοντέλων 

σε ένα online εκπαιδευτικό περιβάλλον και θα συμβάλλουν: 

α) ενίσχυση του ενδιαφέροντος 

β) τον συσχετισμό με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

γ) σύνδεση με τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες 

δ) συνδυασμός με ενεργό συμμετοχή και άσκηση 

ε) προσομοίωση διαδικασιών για απόκτηση δεξιοτήτων μέσω του πειραματισμού και της 

δημιουργίας. 

 



 
 

60 
 

3.3 Σχεδιασμός συστήματος 

3.3.1 Περιπτώσεις Χρήσης 

3.3.1.1Επίλυση Προβλημάτων 

Περίπτωση χρήσης Επίλυση προβλημάτων 

Περιγραφή Ο παίκτης καλείται να επιλύσει 

προβλήματα μαθηματικών. Οι σωστές 

απαντήσεις επιβραβεύονται με 5 πόντους, οι 

λανθασμένες τιμωρούνται με την αφαίρεση 

2 πόντων. Μετά την λήξη του χρόνου 

υπάρχει ποινή 2 πόντων. 

Συμμετέχοντες Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος 

που συμμετέχουν στην διαδικασία 

Προϋποθέσεις  1. Ο παίκτης έχει επιλέξει όνομα και τάξη  

2. Ο παίκτης έχει επιλέξει δωμάτιο και 

αντικείμενο 

Αποτέλεσμα 1. Πρόσθεση ή Αφαίρεση πόντων 

Βήματα 1. Ανάγνωση της ερώτησης  

2. Πληκτρολόγηση ή επιλογή της σωστής 

απάντησης  

3. Έλεγχος της απάντησης  

4. Απόδοση πόντων  

5. Επόμενη Ερώτηση 

Επεκτάσεις (2α)  

1. Λήξη του χρόνου  

2. Αφαίρεση πόντων  

3. Επόμενη προσπάθεια  

(3α)  
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1. Λάθος απάντηση  

2. Αφαίρεση πόντων  

3. Επόμενη προσπάθεια  

4. Εμφάνιση βοήθειας ή της λύσης  

5. Επόμενη προσπάθεια  

(5α)  

1. Δεν υπάρχει επόμενη ερώτηση  

2. Επιστροφή στο δωμάτιο  

(5β)  

1. Τελευταία ερώτηση του παιχνιδιού  

2. Εμφάνιση μηνύματος λήξης  

3. Ανακατεύθυνση στον πίνακα των score 

(1,2,3,4,5)  

1. Επιλογή του πλήκτρου “πίσω” 2. 

Επιστροφή στο δωμάτιο 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύχρηστη 

και να μην υπάρχουν σημαντικά τεχνικά 

ζητήματα και ρυθμίσεις. 

Ζητήματα  

 

 

 

4.3.1.2Ξεκλείδωμα Δωματίων 

Περίπτωση χρήσης Ξεκλείδωμα Δωματίων 

Περιγραφή Για την ολοκλήρωση του Challenge ο 

παίχτης πρέπει να ξεκλειδώσει όλα τα 

δωμάτια, να βρει όλα τα αντικείμενα και να 
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απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις 

Συμμετέχοντες Παίχτης 

Προϋποθέσεις 1. Ο παίκτης έχει επιλέξει όνομα και τάξη  

2. Ο παίκτης έχει επιλέξει το Challenge 

mode 

Αποτέλεσμα Ξεκλείδωμα δωματίων στο Challenge 

Βήματα 1. Επιλογή του πρώτου δωματίου (αν είναι 

καινούριο παιχνίδι)  

2. Βρίσκει όλα τα αντικείμενα  

3. Απαντάει στις ερωτήσεις  

4. Ξεκλειδώνει το επόμενο δωμάτιο  

5. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το 

επόμενο δωμάτιο 

Επεκτάσεις (3α)  

1. Για το ξεκλείδωμα δεν μετράει η 

ορθότητα της απάντηση, αλλά το πλήθος το 

αντικειμένων που βρέθηκαν 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύχρηστη 

και να μην υπάρχουν σημαντικά τεχνικά 

ζητήματα και ρυθμίσεις. 

Ζητήματα  

 

4.3.1.3Ολοκλήρωση Παιχνιδιού 

Περίπτωση χρήσης Διαχείριση ερωτήσεων  

Περιγραφή Ορισμός του τερματισμού στο παιχνίδι 

Συμμετέχοντες Παίχτης 

Προϋποθέσεις 1. Ο παίκτης έχει επιλέξει όνομα και τάξη  
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2. Ο παίκτης έχει ξεκινήσει ένα νέο παιχνίδι 

(free play ή challenge) 

Αποτέλεσμα Το παιχνίδι ολοκληρώνεται και 

καταγράφεται το score 

Βήματα 1. Είσοδος σε δωμάτιο  

2. Εύρεση αντικειμένων  

3. Σωστή απάντηση σε όλες ερωτήσεις  

4. Επανάληψη της διαδικασίας για όλα τα 

δωμάτια 

Επεκτάσεις (1α)  

1. Επιλογή των ξεκλείδωτων δωματίων 

(μόνο στο challenge) 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις  

Ζητήματα  

 

 

 

4.3.1.4 Διαχείριση Ερωτήσεων 

Περίπτωση χρήσης Διαχείριση ερωτήσεων  

Περιγραφή Εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να 

δημιουργήσουν, επεξεργαστούν και να 

διαγράψουν ερωτήσεις από το παιχνίδι 

Συμμετέχοντες Διαχειριστής 

Προϋποθέσεις 1. Πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης 

Αποτέλεσμα Δημιουργία, Επεξεργασία ή Διαγραφή 

ερωτήσεων από το παιχνίδι 
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Βήματα 1. Επιλογή δωματίου και αντικειμένου από 

το μενού  

2. Επιλογή της επιθυμητής ενέργειας  

3. Αποθήκευση αλλαγών 

Επεκτάσεις (2α)  

1. Νέα ερώτηση  

2. Συμπλήρωση των απαιτούμενων 

δεδομένων  

3. Ανέβασμα της ερώτησης ως εικόνα  

4. Ανέβασμα της βοήθειας/λύσης ως εικόνα  

(2β)  

1. Επεξεργασία ερώτησης  

2. Πραγματοποίηση διορθώσεων 

 (2γ)  

1. Διαγραφή ερώτησης (γίνετε άμεσα) 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύχρηστη 

και να μην υπάρχουν σημαντικά τεχνικά 

ζητήματα και ρυθμίσεις. 

Ζητήματα  

 

4.3.1.5 Διαχείριση πίνακα αποτελεσμάτων (ScoreBoard) 

 

Περίπτωση χρήσης Διαχείριση πίνακα αποτελεσμάτων 

(ScoreBoard) 

Περιγραφή Εκκαθάριση όλων των score από τον πίνακα 

αποτελεσμάτων 

Συμμετέχοντες Διαχειριστής 
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Προϋποθέσεις 1. Πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης 

Αποτελέσματα Άδειασμα του πίνακα των αποτελεσμάτων 

Βήματα 1. Πλοήγηση στου μενού “Scoreboard” 2. 

Επιλογή της “Διαγραφής Όλων” 

Επεκτάσεις  

 

3.4 Διαγράμματα Χρήσης 

 

 

Εικόνα 12.Διάγραμμα χρήσης 
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Εικόνα 13.Διάγραμμα Χρήσης 

 

3.5 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το CastleRiddles αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου σε HTML5, Javascript και PHP, ενώ επίσης η 

βάση δεδομένων γράφτηκε σε MySQL. Οι ίδιες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν και για το admin 

dashboard, με επιπλέον το Boots trap framework για ένα πιο όμορφο και δομημένο αποτέλεσμα. 

Η βάση δεδομένων αποτελείται από δύο μόνο πίνακες, ένας για τις ερωτήσεις και ένας για τα 

score. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν την τοποθεσία στον server της εικόνας που περιέχει το 

πρόβλημα, την λύση σε μορφή κειμένου, την τοποθεσία στον server με την βοήθεια/λύση και 
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πληροφορίες για το που εμφανίζεται, όπως για παράδειγμα (Α’ Γυμνασίου, Δωμάτιο 1 στην 

καρέκλα). Η δομή του παιχνιδιού βασίζεται στην λογική των “οθονών”. Η αρχική οθόνη, κάθε 

δωμάτιο καθώς και οι οθόνη των ερωτήσεων ορίζονται ως ψευδοκλάσεις της javascript. Κάποια 

βασικά στοιχεία/συστατικά των οθονών είναι οι πίνακες με τα κουμπιά “buttons” και οι 

συναρτήσεις για την ανανέωση του γραφικού περιβάλλοντος. Ως buttons ορίζονται όλα τα 

στοιχεία που μπορεί ο χρήστης να κάνει κλικ πάνω τους και να πάρει κάποιο αποτέλεσμα, 

παράδειγμα τα αντικείμενα των δωματίων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω πέρα από την 

Javascript γίνεται επίσης χρήση και της PHP, σε κομμάτια όπως η επικοινωνία του παιχνιδιού με 

την βάση δεδομένων. Για να γίνει αποτελεσματικά η αναμεταξύ τους σύνδεση χρησιμοποιήθηκε 

η τεχνολογία AJAX, κατά την οποία γίνονται δυναμικά κλήσης σε PHPscript μέσα από 

Javascript κώδικα. Βασικό παράδειγμα αποτελεί η προσπέλαση των ερωτήσεων από την βάση 

δεδομένων. Αρχικά ο παίχτης επιλέγει ένα αντικείμενο μέσα από το δωμάτιο. Με την βοήθεια 

του Ajax γίνεται κλήση σε ανάλογο PHPscript, με παραμέτρους το id του αντικειμένου και τον 

αριθμό του δωματίου. Το script αυτό αναλαμβάνει να κάνει την κλήση στην βάση και να 

επιστρέψει τα ανάλογα αποτελέσματα, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπει σε μορφή JSON. Η 

μετατροπή αυτή γίνεται για την πιο εύκολη και γρηγορότερη ανάγνωση των δεδομένων από την 

Javascript. Στη συνέχεια τα δεδομένα, που έχουν επιστρέψει πλέον, στο αρχικό σημείο απ’ όπου 

ζητήθηκαν, αξιοποιούνται αναλόγως 

 

3.5.1 HTML5 &JavaScript 

 

Η HTML5 είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τον Παγκόσμιο Ιστό, η οποία έρχεται να 

δημιουργήσει μια νέα εποχή στο χώρο των παιχνιδιών και των εφαρμογών. Η JavaScript είναι 

μια γνωστή και απλή γλώσσα προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιήθηκε για να ελέγχει την 

δημιουργία γραφικών με την χρήση της HTML5 HTML5 canvas. Ο canvas είναι ένα νέο 

στοιχείο που εισήγαγε η HTML5 και επιτρέπει την δυναμική αναπαράσταση 2D σχημάτων και 

εικόνων. Είναι ένα χαμηλού επιπέδου διαδικαστικό μοντέλο που κατασκευάζει και ανανεώνει 

διαρκώς την τελικό σκηνικό με τη μορφή bitmap  Bootstrap. 

Το Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων ανοιχτού κώδικα (Ελεύθερο λογισμικό) για τη 

δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει HTML και CSS για τις μορφές 
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τυπογραφίας, κουμπιά πλοήγησης και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και 

προαιρετικές επεκτάσεις JavaScript. AJAXAjax είναι μία τεχνολογία που χρησιμοποιεί και τη 

γλώσσα javascript, η οποία χρησιμοποιείται σε ιστοσελίδες και επιτρέπει την αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ του server και του client. Καλύτερα, η AJAX επιτρέπει την ανανέωση ενός 

μέρους μίας ιστοσελίδας, χωρίς αυτή να χρειαστεί να γίνει reload. Ουσιαστικά με το που 

κάνουμε κάτι (πχ πατώντας ένα κουμπί), η τεχνολογία αυτή θα επικοινωνήσει με τον server στο 

παρασκήνιο, θα λάβει τα δεδομένα που θέλει και θα τα εμφανίσει στον χρήστη. Όλα αυτά χωρίς 

να γίνει ανανέωση - refresh - reload της σελίδας αλλά επιτόπου. Εναλλακτικά χωρίς αυτήν, θα 

έπρεπε να ξαναφορτώσει ολόκληρη η σελίδα. Ιστοσελίδες που περιέχουν ajax είναι ταχύτατες 

και πολύ πιο εξυπηρετικές για τον χρήστη. Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις λέξεις 

AsynchronousJavascriptAndXml.Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν: 

 Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού εμφανίζονται σε μορφή εικόνων, για την δημιουργία τους 

χρησιμοποιήθηκαν  

 για την μαθηματική διατύπωση των προβλημάτων το Microsoft Word και το Libre Office 

Formula 

 για την σχεδίαση των γεωμετρικών σχημάτων το GeoGebra 

 για την μετατροπή τους σε εικόνες το GIMPGimp 

Το Gimp (GNUImage Manipulation Program) είναι ένα δωρεάν και ελεύθερο λογισμικό 

επεξεργασίας γραφικών τύπου raster. Είναι εργαλείο που επικεντρώνεται κυρίως στη 

διαμόρφωση και την επεξεργασία εικόνας και είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε εκδόσεις 

προσαρμοσμένες για τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα όπως τα Microsoft Windows, το 

MacOSX, και το GNU/Linux. Εκτός από τη λεπτομερή επιδιόρθωση εικόνων και τη σχεδίαση 

ελεύθερης μορφής, το GIMP μπορεί να φέρει εις πέρας και άλλες βασικές εργασίες 

επεξεργασίας εικόνας, όπως η αλλαγή μεγέθους, η επεξεργασία και η «καλλιέργεια» 

φωτογραφιών, το φωτομοντάζ συνδυάζοντας πολλαπλές εικόνες και η μετατροπή μεταξύ 

διαφορετικών μορφών εικόνας. GeoGebra: Το GeoGebra είναι ένα δυναμικό σύστημα 

γεωμετρίας.  

Ο χρήστης μπορεί να κάνει κατασκευές με σημεία, διανύσματα, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, 

κωνικές τομές καθώς επίσης χρησιμοποιώντας συναρτήσεις και στη συνέχεια να τα 

τροποποιήσει με ένα δυναμικό τρόπο. Το λογισμικό επιτρέπει, επίσης, την απευθείας εισαγωγή 
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εξισώσεων και συντεταγμένων. Το GeoGebra έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται μεταβλητές για 

αριθμούς, διανύσματα και σημεία, να βρίσκει παραγώγους και ολοκληρώματα συναρτήσεων και 

να παρέχει εντολές για την εύρεση Ριζών και Ακρότατων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Σκοπός έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 

Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση της απόδοσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση 

εκπαιδευτικό παιχνιδιού και πώς αυτό μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της στάσης των 

μαθητών απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

αναμένεται να απαντηθούν τα ακόλουθα ερευνητικές υποθέσεις:  

Ε.Υ.1. Υπάρχουν διάφορες στην άποψη των μαθητών για τα μαθηματικά πριν και μετά το 

παιχνίδι; 

Ε.Υ.2. Το φύλο των μαθητών επηρεάζει την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην ανοικτή και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Ε.Υ.3. Η τάξη των μαθητών σχετίζεται με την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην ανοικτή 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Ε.Υ.4. Η τελική αντίληψη για το μάθημα των μαθηματικών συμβάλει θετικά στην 

αξιολόγηση του μαθήματος. 

Ε.Υ.5. Υπάρχουν διάφορες στην άποψη των μαθητών για τα μαθηματικά πριν και μετά το 

παιχνίδι. 

Ε.Υ.6. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα από την αύξηση της αντιληπτής σημαντικότητας των 

μαθηματικών  

Ε.Υ.7. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα  από την αύξηση της απόλαυσης 

Ε.Υ.8. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα από την αύξηση της εμπιστοσύνης - αυτοπεποίθησης 

Ε.Υ.9. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα από την αύξηση του κίνητρου των μαθητών 

Ε.Υ.10. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα  από την εμπλοκή των μαθητών  

Ε.Υ.11. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα από την αλληλεπίδραση των μαθητών και του εκπαιδευτή 
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Οι έλεγχοι των ερευνητικών υποθέσεων (ResearchHypothesis) προτάθηκαν το 1928 από τους J. 

Neyman και Egon Pearson και σήμερα αποτελούν μέρος της βασικής μεθοδολογικής βάσης 

εργαλείων των κοινωνικών επιστημών. Η αποδοτική εφαρμογή του ελέγχου υποθέσεων μπορεί 

να ωφεληθεί από μια σαφή διορατικότητα, τις υποκείμενες έννοιες και τους περιορισμούς της 

έρευνας. Πρακτικά ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων είναι μια στατιστική διαδικασία για 

να αποκτηθεί μια τεκμηριωμένη δήλωση σχετικά με την ισχύ ή μη μιας θέσης σύμφωνα με τα 

εμπειρικά στοιχεία. Αυτό εκδηλώνεται στο πλαίσιο ενός μοντέλου, στο οποίο η μεταβλητότητα 

αυτών των εμπειρικών στοιχείων αντιπροσωπεύεται από την πιθανότητα. Σε αυτό το μοντέλο, τα 

στοιχεία συνοψίζονται στα παρατηρούμενα δεδομένα, τα οποία θεωρείται ότι είναι το 

αποτέλεσμα μιας πιθανολογικής διαδικασίας. Η ερευνητική πρόταση αντιπροσωπεύεται ως 

ιδιότητα της κατανομής πιθανότητας των παρατηρούμενων δεδομένων (ElsevierScienceLtd, 

2013). Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας τα μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτό 

της περιγραφικής στατιστικής (Descriptive statistics), της ανάλυσης διακύμανσης (Analysis of 

variance), της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης (Linear Regression) και της ανάλυσης 

συσχετίσεων (Correlation analysis).  

4.2 Μέθοδος υλοποίησης έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης με ποσοτική προσέγγιση 

στο 1
ο
 Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι τον 

Ιούνιο του 2017 και συνεχίστηκε από το Δεκέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 

του 2018. Σύμφωνα με την (Kohn, 1997) η μελέτη περίπτωσης ως μέθοδος είναι πολύ ευέλικτη, 

καθώς χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους συλλογής πληροφοριών, από παρατήρηση έως 

συνέντευξη. Η μεθοδολογία των μελετών περιπτώσεων εφαρμόζεται συχνά σε μελέτες 

αξιολόγησης προγραμμάτων ή σε μελέτες που παρακολουθούν τις αλλαγές σε σύνθετα 

συστήματα. Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για τους ερευνητές να συνδυάζουν μελέτες 

περιπτώσεων με ποσοτικές αναλύσεις που χρησιμοποιούν μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων. Η 

φύση του προβλήματος και οι θεωρίες ενδιαφέροντος υπαγορεύουν το μείγμα των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την απάντηση σε κάθε συγκεκριμένο σύνολο ερωτήσεων. 
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Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αφορά το σχεδιασμό του μαθήματος των μαθηματικών των 

τριών τάξεων του γυμνασίου. Ο σχεδιασμός του μαθήματος πραγματοποιήθηκε μέσω μιας 

εφαρμογής που σχεδιάστηκε από τον ερευνητή και χρησιμοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες 

μαθητές, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Το βασικό πλεονέκτημα της 

μελέτης περίπτωσης είναι ότι επιχειρεί να αποτυπώσει με σαφήνεια το πλαίσιο της έρευνας ενώ 

είναι βασική η ενεργή συμμετοχή και του ερευνητή. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η 

ποσοτική προσέγγιση επειδή επιχειρήθηκε η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς 

τα βασικά της σημεία. Να λεχθεί ότι η παρούσα έρευνα στο συγκεκριμένο σχολείο 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ήταν ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο επιχειρήθηκε η 

ποσοτική μέθοδος προσέγγισης ότι δίνεται μία πρώτη εικόνα και μελλοντικά θα μπορούσε να 

επαναληφθεί Η έρευνα έχει ποιοτική προσέγγιση συνεντεύξεων οι οποίες θα εμπλουτίσουν τα 

μέχρι τώρα ευρήματα. 

4.3 Μέθοδος δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία είναι η πράξη, η διαδικασία ή η τεχνική επιλογής ενός κατάλληλου δείγματος 

ή αντιπροσωπευτικού μέρους ενός πληθυσμού για τον προσδιορισμό παραμέτρων ή 

χαρακτηριστικών του συνολικού πληθυσμού. Για να δημιουργηθούν συμπεράσματα σχετικά με 

τους πληθυσμούς από τα δείγματα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν στατιστικά στοιχεία που θα 

επιτρέπουν να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού με την άμεση παρατήρηση μόνο 

ενός τμήματος (ή δείγματος) του πληθυσμού. Λαμβάνουμε ένα δείγμα παρά μια πλήρη 

απαρίθμηση (απογραφή) του πληθυσμού για πολλούς λόγους. Προφανώς, είναι πιο άμεσο και 

εύκολο να παρατηρηθεί ένα μέρος παρά το σύνολο, αλλά απαιτείται και σημαντική 

προετοιμασία (Mugo, n.d.).  

Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός της έρευνας είναι όλοι οι μαθητές του 1
ου

 Γυμνασίου 

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός μιας έρευνας είναι μια ομάδα προσώπων ή 

αντικειμένων από τα οποία λαμβάνονται δείγματα για μέτρηση, για παράδειγμα, πληθυσμός 

προέδρων ή καθηγητών ή φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα όμως ένα δείγμα είναι ένα πεπερασμένο 

τμήμα ενός στατιστικού πληθυσμού του οποίου οι ιδιότητες μελετώνται για να αποκτήσουν 

πληροφορίες για το σύνολο (Webster, 1985). Όταν ασχολείται με ανθρώπους, μπορεί να οριστεί 
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ως σύνολο ερωτηθέντων (ατόμων) που επιλέγονται από μεγαλύτερο πληθυσμό για σκοπούς 

έρευνας. Έτσι για τη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 120 μαθητές. Από 

τους 120 συμμετέχοντες το 33,3% που αντιστοιχεί σε 40 μαθητές πηγαίνουν στην Πρώτη τάξη, 

το 36,7% που αντιστοιχεί σε 44 μαθητές πηγαίνουν στην Δευτέρα και το 30,0% που αντιστοιχεί 

σε πλήθος 36 μαθητών πηγαίνουν στην Τρίτη τάξη. Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε μέσα από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση από τους 120 συμμετέχοντες το 36,7% (44 μαθητές) είναι 

αγόρια και το 63,3% (76 μαθήτριες) των συμμετεχόντων είναι κορίτσια.  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Τάξη Α 40 33,3 

 Β 44 36,7 

 Γ 36 30,0 

Φύλο Αγόρι 44 36,7 

 Κορίτσι 76 63,3 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Από τον πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι πολύ καλοί στη χρήση 

υπολογιστών, στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως είναι το κινητό τηλέφωνο, στην ευκολία 

χειρισμού προγραμμάτων στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από τις σχολικές μονάδες 

και στην επίλυση σε υπολογιστές. Επιπλέον οι συμμετέχοντες φαίνεται να είναι πολύ 

εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου, με τη χρήση προγραμμάτων πλοήγησης στο 

διαδίκτυο, με  το χειρισμό και την αξιοποίηση των εφαρμογών του διαδικτύου που απαιτούνται 

από τις σχολικές μονάδες και με την επίλυση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την χρήση 

και αξιοποίηση του διαδικτύου. Συνεπώς διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες είναι αρκετά 

εξοικειωμένοι τόσο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους είναι το διαδίκτυο η τεχνολογία 

αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Συνεπώς στα πλαίσια της διαδικτυακής μάθησης και 

της αξιοποίησης του παιχνιδιού από απόσταση φαίνεται να μην αποτελεί εμπόδιο στην 

αποδοτικότητα της εκπαίδευσης ο παράγοντας της εξοικείωσης με την τεχνολογία. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν περιοριστικά και 

εξετάζονται στη συνέχεια παρούσας ανάλυσης. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ M.O. T.A. 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   

Είμαι  καλός/η  στη  χρήση  υπολογιστών 4,10 0,95 

Είμαι  καλός/η  στη  χρήση  ηλεκτρονικών  συσκευών  όπως  

κινητό  τηλέφωνο  κλπ 

4,57 0,69 

Μπορώ  να  λύσω  πολλά  προβλήματα  υπολογιστών (π.χ. 

προβλήματα  σε  προγράμματα) 

3,27 1,14 

Μπορώ  να  μάθω  να  χειρίζομαι  οποιοδήποτε  πρόγραμμα  

υπολογιστή  χρειάζεται  για  το  σχολείο 

4,20 1,08 

ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ   

Είμαι  καλός/η  στη  χρήση  του  διαδικτύου 4,63 0,58 

Είμαι  καλός/η  στη  χρήση  προγραμμάτων  πλοήγησης  στο  

διαδίκτυο (π.χ.  Internet  Explorer) 

4,57 0,67 

Μπορώ  να  λύσω  προβλήματα  που  μου  εμφανίζονται  κατά  

τη  χρήση  του  διαδικτύου 

3,92 0,96 

Μπορώ  να  μάθω  να  χειρίζομαι  οποιαδήποτε  εφαρμογή  

διαδικτύου   χρειάζεται για  το  σχολείο (π.χ.  e-mail, blog) 

4,50 0,74 

Πίνακας 2. Απαντήσεις μαθητών με παιχνίδι σε μεμονωμένες ερωτήσεις 

Επισημαίνεται ότι η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι η απλή τυχαία 

δειγματοληψία δεδομένου ότι από τον πληθυσμό της έρευνας όλοι είχαν τις ίδιες πιθανότητες 

συμμετοχής σε αυτή. Όπως αναφέρει ο Kalton (1983), η απλή τυχαία δειγματοληψία παρέχει ένα 

φυσικό σημείο εκκίνησης για μια συζήτηση των μεθόδων δειγματοληψίας πιθανότητας όχι μόνο 

επειδή έχει αναγνωριστεί ως αξιόπιστη ευρέως, αλλά επειδή είναι η απλούστερη μέθοδος και 

βασίζεται σε πολλές από τις πιο πολύπλοκες μεθόδους (Kalton, 1983). 

4.4 Μέσο υλοποίησης της έρευνας 

Το μέσο υλοποίησης της έρευνας είναι δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 

τρία μέρη. Η επιλογή του ερωτηματολογίου έγινε από τον Παπαφιλίπου (2013) επειδή αποτελεί 

ένα ποσοτικό μέσω έρευνας και επειδή μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλο όγκο τα οποία είναι 

εύκολα και προσιτά στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου συνήθως 

παρουσιάζονται με αριθμητικούς Όρους και θεωρούνται ότι είναι πιο εύκολο να γίνουν 

κατανοητά. Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε υπήρχε σε όλα τα σημεία η κλίμακα 
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Likert 5 βαθμών με δύο παραλλαγές για την δημιουργία συνδυασμένων στοιχείων  που θα 

οδηγήσουν σε παροχή ενός ποσοτικού μέτρου για τη στάση των μαθητών απέναντι στα 

μαθηματικά (Boone & Boone, 2012).  Σύμφωνα με τον (Joshi et al., 2015), λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της κλίμακας τα αντικείμενα μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν 

ένα σύνθετο δείκτη που μετρά τη συλλογική στάση των συμμετεχόντων στο φαινόμενο υπό 

μελέτη και μπορεί να αντιπροσωπεύει ως παράδειγμα της κλίμακας Likert.  

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί η πρόσφατη διαπίστωση της SubediB. P. (2016), ότι η 

βέλτιστη μορφή και πλήθος πιθανών απαντήσεων της κλίμακας είναι ακόμα αμφιλεγόμενη στη 

βιβλιογραφία, με κάποιους ερευνητές να προτείνουν την τριτοβάθμια και την εξαβάθμια 

κλίμακα, ενώ σύμφωνα με κάποιους άλλους ερευνητές να αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία της 

ουδέτερης στάσης. Στην πρώτη κλίμακα Likert το ένα ήταν διαφωνώ απόλυτα μέχρι το 5 που 

ήταν συμφωνώ απόλυτα και στη δεύτερη κλίμακα το 1 ήταν πάρα πολύ και το 5 καθόλου. Η 

αξιοποίηση της κλίμακας Likert που δημιουργήθηκε από τον Likert (1932) ως μέσο λήψης ενός 

άπειρου αριθμού στάσεων σε μια κανονική μορφή, θεωρείται εύκολα κατανοητή για τους 

συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν από ένα εύρος απαντήσεων να επιλέξουν την ιδανική για 

αυτούς σε κάθε ερώτημα (Rinker, 2014). Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε δύο φάσεις έρευνας και 

συγκροτείται από συγκεκριμένους παράγοντες: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Σημαντικότητα Ερωτήσεις     1-9  9 

Απόλαυση Ερωτήσεις   10-19  10 

Εμπιστοσύνη/Αυτοπεποίθηση Ερωτήσεις   20-34  15 

Κίνητρο Ερωτήσεις   35-39 5 

Εμπλοκή Ερωτήσεις   40-44 5 

Αλληλεπίδραση Ερωτήσεις   45-50 6 

Χρήση υπολογιστών Ερωτήσεις   51-54 4 

Χρήση ίντερνετ Ερωτήσεις   55-58 4 
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Στην πρώτη φάση οι συμμετέχοντες καταγράφουν την αρχική τους στάση απέναντι στο μάθημα 

και στη δεύτερη φάση το ερωτηματολόγιο καταγράφει την αλλαγή της στάσης απέναντι στο 

μάθημα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη φάση του ερωτηματολογίου προστέθηκαν 

κάποιες επιπλέον μεταβλητές οι οποίες αφορούν την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

εξέταζαν κατά πόσο οι μαθητές θα ήθελα να παρακολουθούν μαθήματα από απόσταση 

αποκλειστικά ή συμπληρωματικά δια ζώσης μαθήματα. Επιπλέον στο σημείο αυτό εξετάστηκε ο 

βαθμός εξοικείωσης τους τόσο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και με τη χρήση και 

αξιοποίηση του διαδικτύου. Τέλος, η έρευνα ολοκληρώθηκε με ένα τελευταίο ερωτηματολόγιο 

από την έρευνα Αλεξανδρή και Δούκα (2010) το οποίο και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

στο εκπαιδευτικό παιχνίδι στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

πιο αναλυτικά οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

 Κατανοητή 

 Αντιλήψιμη 

 Εύκολη 

 Ευχάριστη 

 Ενδιαφέρουσα 

 Ικανοποιητική 

 Προσεγμένη 

 Σημαντική 

 Πρωτοποριακή 

 Καινοτόμα 

 Στοχευμένη 

 Διαφορετική 
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Κεφάλαιο 5.  Αποτελέσματα έρευνας 

5.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση κυρίως μέρους έρευνας 

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις απαντήσεις των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά 

με τα μαθηματικά με ή χωρίς παιχνίδι. Στον πίνακα αυτό επιλέχθηκε να παρουσιαστεί 

ο μέσος όρος και τυπική απόκλιση των απαντήσεων χωρίς παιχνίδι και ο μέσος όρος 

και τυπική απόκλιση των απαντήσεων με το παιχνίδι.  

Ε.Υ.1. Υπάρχουν διάφορες στην άποψη των μαθητών για τα μαθηματικά πριν 

και μετά το παιχνίδι; 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα υπάρχουν στις περισσότερες απαντήσεις 

μικρές διακυμάνσεις και συνεπώς οι διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων είναι 

σχετικά μικρές. Στη συνέχεια της ανάλυσης του πίνακα 3 δημιουργούνται δυο νέα 

μέτρα. Το πρώτο είναι η διαφορά του μέσου όρου μετά το παιχνίδι και το δεύτερο 

είναι η αθροιστική διαφορά του παράγοντα μετά το παιχνίδι και έτσι διαπιστώνεται 

ότι οι μαθητές θεωρούν ότι τα μαθηματικά είναι χρήσιμο και αναγκαίο μάθημα καθώς 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συμφωνίας, ενώ η διαφοροποίηση του μέσου όρου είναι 

μικρή (4,77-4,73). Επιπλέον οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα μαθηματικά 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μυαλού και της σκέψης και παρουσιάζουν 

υψηλότερο βαθμό συμφωνίας όταν δεν υπάρχει το παιχνίδι.  

Ο μέσος όρος στην περίπτωση αυτή παρουσιάζει διαφορά της τάξης του 0,10. Σαφώς 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση φαίνεται να υπάρχει στις απαντήσεις που έδωσαν οι 

συμμετέχοντες σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να σκεφτούν σχετικά με τη 

χρήση των μαθηματικών εκτός σχολείου σημειώνοντας διαφορά 0,12 όταν πρόκειται 

για απαντήσεις χωρίς το παιχνίδι. Σε ότι αφορά την αυτοπεποίθησή τους και πιο 

συγκεκριμένα την άποψη ότι η μελέτη των μαθηματικών συμβάλλει στην επίλυση 

προβλημάτων και σε άλλους τομείς προκύπτει θετική διαφοροποίηση του μέσου όρου 

στις απαντήσεις χωρίς το παιχνίδι. Αξιόλογη διαφοροποίηση φαίνεται να υπάρχει στις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων χωρίς το παιχνίδι της τάξης των 0,10 σε ότι αφορά το 
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γεγονός ότι τα μαθηματικά αποτελούν ένα ισχυρό υπόβαθρο το οποίο μπορεί να 

βοηθήσει στην επαγγελματική εξέλιξη.  

Στη συνέχεια φαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις οι οποίες εστιάζουν στην 

αύξηση του μέσου όρου μετά το παιχνίδι και φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συμφωνίας στο γεγονός ότι επιθυμούν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες τους στα μαθηματικά καθώς τα μαθηματικά αποτελούν ένα από τα πιο 

σημαντικά αντικείμενα να σπουδάσει κάποιος, αν και δεν φαίνεται να είναι 

περιοριστικό στην περίπτωση που δεν θα σπουδάσει κάποιος μαθηματικά. Επίσης 

αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των μαθηματικών στην καθημερινότητα με σαφή 

διαφοροποίηση 0,10 του μέσου όρου μετά το παιχνίδι σε ότι αφορά την ικανοποίηση 

που παίρνουν οι μαθητές από την επίλυση ενός προβλήματος στα μαθηματικά. 

Ικανοποιητική διαφοροποίηση στο μέσο όρο των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

0,15 φαίνεται να υπάρχει σε ότι αφορά την απόλαυση που παίρνουν μαθητές από το 

μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο ενώ διαφοροποίηση 0,27 του μέσου όρου 

διαπιστώνεται στην έκφραση αρέσκειας των μαθηματικών από τους μαθητές 

επιπλέον μετά το παιχνίδι.  

Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση του μέσου όρου μετά το παιχνίδι 

σε ότι αφορά την άποψη των μαθητών σχετικά με το αν τα μαθηματικά είναι βαρετά 

(Μείωση του μέσου όρου μετά το παιχνίδι μικρή διαφοροποίηση 0,02). Ωστόσο 

μεγαλύτερη φαίνεται να είναι οι μέσοι όροι σε ότι αφορά την άποψη των μαθητών 

σχετικά με την πραγματοποίηση μιας εργασίας στα μαθηματικά, την αρέσκεια 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, με το αίσθημα της χαράς και της ευτυχίας στο 

μάθημα των μαθηματικών, συγκριτικά με άλλα μαθήματα και με την αντίληψη του 

πόσο ενδιαφέροντα είναι τα μαθηματικά ως αντικείμενο μελέτης παρόλο που 

υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Στις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις οι 

μέσοι όροι φαίνεται να κυμαίνονται ως επί το πλείστον στο 3 το οποίο φανερώνει μία 

ουδέτερη στάση και άποψη των μαθητών.  Όμοιοι φαίνεται να είναι οι μέσοι όροι 

τόσο πριν όσο και μετά το παιχνίδι σε ότι αφορά την άνεση στη διατύπωση ιδεών 

σχετικά με τον τρόπο επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος, ενώ φαίνεται να 

υπερτερούν οι μέσοι όροι πριν από το παιχνίδι σε ό τι αφορά το φόβο που 

αισθάνονται οι μαθητές κατά την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος, την 

απέχθεια που δημιουργείται σε αυτούς από τα αισθήματα που τους προκαλούν και τη 

νευρικότητα. Δηλαδή, τονίζεται ότι μετά το παιχνίδι υπάρχει μία μικρή θετική 
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διαφοροποίηση στα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να υπάρχουν κατά την 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. 

Επίσης διαπιστώνεται ότι είναι υψηλότεροι οι μέσοι όροι μετά το παιχνίδι σε ότι 

αφορά την πίεση και τη σύγχυση όταν καλούνται να λύσουν ένα μαθηματικό 

πρόβλημα που νιώθουν οι μαθητές. Με το παιχνίδι φάνηκε επίσης ότι μειώνεται η 

ανασφάλεια και ο φόβος που νιώθουν. Παρόλα αυτά φαίνεται να μαθαίνουν 

περισσότερο εύκολα χωρίς το παιχνίδι γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται στον 

παράγοντα της απόστασης και επιπλέον φαίνεται να υπάρχει περισσότερη 

αυτοπεποίθηση όταν δεν χρησιμοποιείται το παιχνίδι. Μία μικρή διαφοροποίηση που 

διαπιστώθηκε μετά το παιχνίδι είναι ο παράγοντας της καθαρής σκέψης κατά την 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, ο οποίος φαίνεται να μειώνεται σημειώνοντας 

μέσο όρο 1,7 ενώ χωρίς το παιχνίδι ο μέσος όρος αυτός είναι 1,63. Επιπλέον οι 

μαθητές έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση όταν πρόκειται για μαθηματικά είτε πριν είτε 

μετά το παιχνίδι. Εντοπίζεται επιπλέον μία μικρή διαφοροποίηση στην αναμενόμενη 

απόδοση που θα έχουν οι μαθητές χωρίς το παιχνίδι παρόλο που υπάρχει μεγαλύτερη 

νευρικότητα στην περίπτωση αυτή, η οποία βέβαια μειώνεται με τη χρήση του 

παιχνιδιού.  

Χωρίς τη χρήση του παιχνιδιού οι συμμετέχοντες φαίνεται να μπορούν να λύσουν 

μαθηματικά προβλήματα χωρίς μεγάλη δυσκολία ενώ με τη χρήση του παιχνιδιού ο 

μέσος όρος φαίνεται να μειώνεται από 4,13 σε 4,05 αν και με τη χρήση του 

παιχνιδιού ή αντιληπτή πρόκληση φαίνεται να είναι αυξημένη και να μην υπάρχει 

πρόθεση αποφυγής των μαθηματικών. Μια σημαντική διαπίστωση είναι η αύξηση 

του μέσου όρου από 3,45 σε 3,58 σε ότι αφορά την προθυμία των μαθητών να 

παρακολουθήσουν πολύ περισσότερα μαθηματικά από όσα απαιτούνται από τη 

σχολική τους μονάδα ενώ διαπιστώνεται ανάλογη αύξηση από 3,22 σε 3,33 

αναφορικά με την αύξηση της παρακολούθησης των μαθηματικών από τους μαθητές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Δηλαδή φαίνεται ότι το παιχνίδι βοήθησε 

τους μαθητές να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να επιθυμούν να 

λάβουν περισσότερες γνώσεις πάνω στα μαθηματικά.   

Ωστόσο σε σχέση με την βεβαιότητα των σπουδών πάνω στα ανώτερα μαθηματικά 

φαίνεται να είναι λίγο μεγαλύτερη στις απαντήσεις χωρίς το παιχνίδι.  Επιπλέον η 

εμπλοκή των μαθητών είναι αυξημένη με τη χρήση του παιχνιδιού καθώς θεωρούν 
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ότι είναι χρήσιμο να ελέγχουν τι έχουν καταλάβει λύνοντας ασκήσεις και να 

διαβάζουν τα μαθηματικά προσπαθώντας να συνδέσουν τις νέες γνώσεις που έλαβαν 

με τις υφιστάμενες γνώσεις τους. Επιπλέον οι μαθητές χωρίς το παιχνίδι κρατούν 

περισσότερες  σημειώσεις προκειμένου να καταλάβουν και να θυμούνται αυτά που 

έμαθαν ενώ με το παιχνίδι εξοικονομείται χρόνος προκειμένου να εντοπιστούν και να 

διορθωθούν λάθη. Υψηλότερα ποσοστά σε ότι αφορά τη δραστηριότητα στα 

μαθηματικά χωρίς το παιχνίδι φαίνεται να παρουσιάζονται στη χρήση παραδειγμάτων 

και στην επεξήγηση των αποριών από τον καθηγητή πράγμα το οποίο στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση να είναι κάπως μειωμένο.  

Με όμοιο τρόπο απάντησαν οι μαθητές τόσο πριν όσο και μετά το παιχνίδι σε ότι 

αφορά τη φιλικότητα και την πρόθεση για συζήτηση από τον καθηγητή, ενώ υπάρχει 

μικρή διαφοροποίηση μετά το παιχνίδι σχετικά με το αντιληπτό ενδιαφέρον του 

καθηγητή και την ενθάρρυνση της προσπάθειας των μαθητών, της συνεργασίας με 

τους συμμαθητές και της χρήσης του βιβλίου αποκλειστικά για σημείωση των 

ασκήσεων χωρίς το παιχνίδι φαίνεται. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι είναι 

μεγαλύτερο το ποσοστό για την ατομική εργασία χωρίς το παιχνίδι ενώ μετά το 

παιχνίδι το ποσοστό αυτό φανερώνει ότι προτιμάται η ομαδική εργασία.  

Σε συνέχεια της παρούσας ανάλυσης και για την καλύτερη κατανόηση των 

παραγόντων της σημαντικότητας, της απόλαυσης, της εμπιστοσύνης και 

αυτοπεποίθησης, του κινήτρου, της εμπλοκής και της αλληλεπίδρασης, 

δημιουργήθηκε ένα μέτρο το οποίο ονομάστηκε αθροιστική διαφορά μέσων όρων και 

προέκυψε από τον υπολογισμό της διαφοράς του μέσου όρου των απαντήσεων με το 

παιχνίδι και το άθροισμα του αποτελέσματος αυτού για κάθε ένα παράγοντα 

μεμονωμένα. Έτσι διαπιστώνεται ότι η συμβολή του παιχνιδιού είναι θετική σε ότι 

αφορά την απόλαυση, το κίνητρο και την αλληλεπίδραση, ενώ δεν λειτουργεί τόσο 

θετικά σε ότι αφορά στην αντίληψή της σημαντικότητας των μαθηματικών της 

εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης η οποία η μεγαλύτερη αρνητική διαφορά  -

0,46 και της εμπλοκής η οποία έχει αρνητική διαφορά -0.34. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΙΝΙΔΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Μ.Ο. ΜΕ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (Αθροιστική διαφορά Μ.Ο. -0,02)     

Τα  μαθηματικά  είναι  χρήσιμο  και  αναγκαίο  μάθημα 4,77 0,42 4,73 0,48 -0,04 

 Τα  μαθηματικά βοηθούν  στην  ανάπτυξη  του  μυαλού και της 

σκέψης 
4,65 0,54 4,55 0,83 -0,1 

Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους που χρησιμοποιούν τα  

μαθηματικά  έξω  από  το  σχολείο 
4,35 0,77 4,23 1,03 -0,12 

Πιστεύω ότι μελετώντας τα μαθηματικά με βοηθά στην  επίλυση  

προβλημάτων  σε  άλλους  τομείς 
4,28 0,71 4,25 0,75 -0,03 

Ένα  ισχυρό  υπόβαθρο  στα  μαθηματικά  μπορεί  να  με  βοηθήσει  

επαγγελματικά 
4,40 0,69 4,30 0,78 -0,1 

Θέλω  να  αναπτύξω  τις  δεξιότητες  μου  στα  μαθηματικά 4,32 0,91 4,35 1,02 0,03 

Τα  μαθηματικά  είναι  από  τα  πιο  σημαντικά  θέματα  για  να  

σπουδάσει  κάποιος 

3,88 0,92 3,97 0,97 0,09 

Τα  μαθηματικά  θα  είναι  πολύ  χρήσιμα  ανεξάρτητα  από  το  τι  θα  

αποφασίσω  να  σπουδάσω 

4,35 0,93 4,52 0,67 0,17 

Τα  μαθηματικά  είναι  σημαντικά  στην  καθημερινή  ζωή 4,40 0,90 4,48 0,94 0,08 

ΑΠΟΛΑΥΣΗ(Αθροιστική διαφορά Μ.Ο. 0,18)      
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Παίρνω  μεγάλη  ικανοποίηση  από  την  επίλυση  ενός  προβλήματος  

μαθηματικών 

3,75 1,09 3,85 1,05 0,10 

Συνήθως  απολαμβάνω  το  μάθημα  των  μαθηματικών  στο  σχολείο 4,05 0,98 4,20 0,89 0,15 

Πραγματικά  μου  αρέσουν  τα  μαθηματικά 4,10 1,06 4,37 0,86 0,27 

Τα  μαθηματικά  είναι  βαρετά 1,62 0,97 1,48 0,81 -0,14 

Αισθάνομαι  άνετα  όταν  απαντώ  ερωτήσεις  στα  μαθηματικά 4,10 0,83 4,12 0,84 0,02 

Προτιμώ  να  κάνω  μια  εργασία  στα  μαθηματικά  παρά  να  γράψω  

ένα  δοκίμιο 
3,98 1,17 3,97 1,27 -0,01 

Μου  αρέσει  να  λύνω  νέα  προβλήματα  στα  μαθηματικά 4,00 0,97 3,97 0,90 -0,03 

Είμαι  περισσότερο  ευτυχισμένος/η  στο  μάθημα  των  μαθηματικών  

από  οποιοδήποτε  άλλο  μάθημα 
3,32 1,20 3,18 1,18 -0,14 

Τα  μαθηματικά  είναι  ένα  πολύ  ενδιαφέρον  θέμα 4,32 0,94 4,28 0,88 -0,04 

Είμαι  άνετος/η  όταν  διατυπώνω  ιδέες  για  τον  τρόπο   επίλυσης  

ενός  δύσκολου  μαθηματικού  προβλήματος 

3,87 1,06 3,87 0,96 0,00 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ/ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΗΘΗΣΗ (Αθροιστική διαφορά 

Μ.Ο. -0,46) 

     

Τα  μαθηματικά  είναι  ένα  από  τα  μαθήματα  που  φοβάμαι  

περισσότερο 
1,70 1,01 1,68 1,05 -0,02 
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Όταν  ακούω  τη  λέξη  μαθηματικά  έχω  την  αίσθηση  της  

απέχθειας 
1,30 0,72 1,25 0,65 -0,05 

Μελετώντας  τα  μαθηματικά  με  κάνει  να  νιώθω  νευρικός/η 1,47 0,81 1,43 0,92 -0,04 

Είμαι  πάντα  κάτω  από  τρομερή  πίεση  στο  μάθημα  των  

μαθηματικών 

1,45 0,79 1,58 0,96 0,13 

Είμαι  πάντα  σε  σύγχυση  όταν  κάνω  μαθηματικά 1,37 0,76 1,47 0,89 0,10 

Αισθάνομαι  ανασφάλεια  όταν  κάνω  μαθηματικά 1,75 1,12 1,63 1,07 -0,12 

 Τα  μαθηματικά  δεν  με  φοβίζουν  καθόλου 3,93 1,24 3,82 1,32 -0,11 

Μαθαίνω  τα  μαθηματικά  εύκολα 4,18 1,01 4,13 1,09 -0,05 

Πιστεύω  ότι  είμαι  καλός/η  στην  επίλυση  μαθηματικών  

προβλημάτων 
3,92 1,09 3,82 1,14 -0,1 

Το  μυαλό  μου  δεν  μπορεί  να  σκεφτεί  καθαρά  όταν  κάνω  

μαθηματικά 

1,63 0,93 1,70 0,96 0,07 

Έχω  πολλή  αυτοπεποίθηση  όταν  πρόκειται  για  μαθηματικά 3,68 1,32 3,68 1,28 0,00 

Περιμένω  να  κάνω  αρκετά  καλά  οποιοδήποτε  μάθημα  

μαθηματικών 
3,87 1,11 3,83 1,30 -0,04 

Με  κάνει  νευρικό/η  ακόμη  και  ιδέα  να  έχω  να  λύσω  μια  

άσκηση  μαθηματικών 
1,45 0,99 1,38 0,92 -0,07 
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Τα  μαθηματικά  με  κάνουν  να  νιώθω  άβολα 1,45 0,99 1,37 0,90 -0,08 

Μπορώ  να  λύσω  μαθηματικά  προβλήματα  χωρίς  μεγάλη  

δυσκολία 
4,13 1,70 4,05 0,99 -0,08 

ΚΙΝΗΤΡΟ (Αθροιστική διαφορά Μ.Ο. 0,12)      

Τα  μαθηματικά  είναι  για  μένα  πρόκληση 3,58 1,27 3,63 1,31 0,05 

Θα  ήθελα  να  αποφεύγω  τα  μαθηματικά  στο  σχολείο 1,37 0,73 1,35 0,73 -0,02 

Είμαι  πρόθυμος  να  κάνω  πολύ  περισσότερα  μαθηματικά  από  

όσα  απαιτούνται  στο  σχολείο 

3,45 1,17 3,58 1,19 0,13 

Σχεδιάζω  να  παρακολουθήσω  όσο  περισσότερα  μαθηματικά  

μπορώ  κατά  τη  διάρκεια  των  σπουδών  μου 

3,22 1,24 3,33 1,25 0,11 

Είμαι  βέβαιος  ότι  θα  μπορούσα  να  μάθω  ανώτερα  μαθηματικά 3,57 1,18 3,42 1,21 -0,15 

ΕΜΠΛΟΚΗ(Αθροιστική διαφορά Μ.Ο. -0,34)      

Βρίσκω  χρήσιμο  να  ελέγχω  τι  κατάλαβα  λύνοντας  ασκήσεις  και  

προβλήματα 

4,33 0,83 4,38 0,76 0,05 

Όταν  διαβάζω  μαθηματικά  προσπαθώ  να  συνδέσω  νέες  γνώσεις  

με  αυτές  που  έχω  ήδη 

4,45 0,81 4,50 0,70 0,05 

Όταν  μαθαίνω  νέα  πράγματα  κρατώ  σημειώσεις  που  με  βοηθούν  

να  καταλάβω  και  να  θυμάμαι 
3,87 1,29 3,82 1,34 -0,05 
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Συνήθως  δεν  ελέγχω  τις  εργασίες  μου  για  να  βρω  και  να  

διορθώσω  τα  λάθη 
2,10 1,29 1,78 1,15 -0,32 

Βρίσκω  πιο  αποτελεσματικό  να  δουλεύω  μέσω  παραδειγμάτων 3,92 1,06 3,85 1,08 -0,07 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ(Αθροιστική διαφορά Μ.Ο. 0,15)      

Ο  καθηγητής  εξηγεί  τις  απορίες  μας 4,93 0,31 4,88 0,66 -0,05 

Ο  καθηγητής  είναι  φιλικός  και  συζητεί  μαζί  μας  αν  διαφωνούμε 4,83 0,52 4,83 0,46 0 

Ο  καθηγητής  ενδιαφέρεται  για  μένα  και  ενθαρρύνει  την  

προσπάθεια  μου 

4,58 0,83 4,63 0,58 0,05 

Προτιμώ  να  δουλεύω  μόνος  μου  παρά  σε  ομάδες 2,95 1,31 2,83 1,26 -0,12 

Συνεργάζομαι  με τους  συμμαθητές μου  όταν  μας  ανατίθεται  μια  

εργασία 

4,40 0,94 4,55 0,74 0,15 

Χρησιμοποιώ  το  διαθέσιμο  βιβλίο  μόνο  για  να  σημειώσω  τις  

ασκήσεις 

2,63 1,32 2,75 1,34 0,12 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1-Διαφωνώ απόλυτα 2-Διαφωνώ 3-Ουδετερη γνώμη 4-Συμφωνώ 5-Συμφωνώ απόλυτα 

Πίνακας 3. Συγκριτική παράθεση περιγραφικής ανάλυσης απαντήσεων των μαθητών 
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Στον πίνακα 4 αποτυπώνεται η άποψη των μαθητών σχετικά με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση αφότου έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση μέσω του παιχνιδιού. Όπως 

μπορεί να διαπιστωθεί σε μία κλίμακα από το 1 (πάρα πολύ) μέχρι το 5 (καθόλου) οι 

συμμετέχοντες έχουν κατά κύριο λόγο ουδέτερη γνώμη. Δηλαδή ο μέσος όρος των 

απαντήσεών τους κυμαίνεται από το 2,70 μέχρι το 3,08. Από την κατανομή των 

συχνοτήτων διαπιστώνεται ότι το 26,7% είναι θετικοί ότι θα ήθελαν να 

παρακολουθούν μαθήματα με την εξ αποστάσεως μέθοδο από το σπίτι μειώνοντας τις 

ώρες διδασκαλίας στο σχολείο ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό φαίνεται να παρουσιάζει 

αρνητική στάση, διαμορφώνοντας το μέσο όρο στο 2,98. Το 25% των συμμετεχόντων 

φαίνεται να είναι θετικό ότι η μη ύπαρξη υπολογιστή που τελεί εμπόδιο για την 

παρακολούθησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενώ το 23,3% συμφωνεί απόλυτα. 

Σημαντικό ποσοστό 21,7% φαίνεται ότι είναι απόλυτα αρνητικό σε αυτή τη θέση 

διαμορφώνοντας έτσι το μέσο όρο στο 2,88.  

Το 30% των συμμετεχόντων συμφωνεί απόλυτα ότι η μη ύπαρξη σύνδεσης με το 

διαδίκτυο συνιστά ένα εμπόδιο για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ενώ ποσοστό 21,7% φαίνεται ότι συμφωνεί. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

αξιόλογα ποσοστά τα οποία παρουσιάζουν είτε στάση απόλυτης διαφωνίας. Ο μέσος 

όρος για τη θέση αυτή διαμορφώνεται στο 2,70. Τέλος ποσοστό 31,7% θεωρεί ότι θα 

ήθελε να χρησιμοποιήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κυρίως συμπληρωματικά 

αντικαθιστώντας το φροντιστηριακό μάθημα διαμορφώνοντας το μέσο όρο των 

απαντήσεων στο 3,08. Η συγκεκριμένη θέση θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη ως ένα 

μέτρο της χρησιμότητας και της αποδοχής των διαδικτυακών και εξ αποστάσεως 

εφαρμογών στον τομέα της εκπαίδευσης.  
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Θα  ήθελα  να  παρακολουθώ  

μαθήματα   με  την  εξ   

αποστάσεως  μέθοδο  από  το  

σπίτι μειώνοντας τις ώρες 

διδασκαλίας στο σχολείο 

15,0 26,7 23,3 6,7 26,7 2,98 1,47 

Η   μη   ύπαρξη  υπολογιστή   

αποτελεί  εμπόδιο  για    μένα   

στην  παρακολούθηση  εξ  

αποστάσεως  δραστηριοτήτων 

23,3 25,0 13,3 16,7 21,7 2,88 1,49 

Η  μη  ύπαρξη  σύνδεσης   με  το   

διαδίκτυο   αποτελεί   εμπόδιο  για   

μένα  στην  παρακολούθηση  εξ  

αποστάσεως  δραστηριοτήτων 

30,0 21,7 16,7 11,7 20,0 2,70 1,5 

Θα  ήθελα  να  χρησιμοποιώ  την 

εξ  αποστάσεως  μέθοδο  

συμπληρωματικά  με  το  σχολείο  

ως  φροντιστηριακό  μάθημα 

13,3 20,0 31,7 15,0 20,0 3,08 1,3 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1-Πάρα πολύ 5- Καθόλου 

Πίνακας 4. Άποψη για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η αξιολόγηση του παιχνιδιού έδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρούν 

πολύ ή μέτρια κατανοητή την εφαρμογή, πολύ αντιλήψιμη και εύκολη, πολύ η μέτρια 

ευχάριστη, πολύ ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική, μέτρια προσεγμένη, πολύ 

σημαντική ή πρωτοποριακή και καινοτόμα, μέτρια σύγχρονη και στοχευμένη και 

πάρα πολύ διαφορετική. Από τους μέσους όρους που διαμορφώνονται από τις 

συγκεκριμένες απαντήσεις διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή κυρίως χαρακτηρίζεται από 

ενδιαφέρον καθώς είναι οι περιγραφές με τον μικρότερο μέσο όρο είναι η 

«Ευχάριστη», «Πρωτοποριακή» και «Σύγχρονη» (Πίνακας 5). Τα χαρακτηριστικά 

αυτά κατανέμονται βάσει των μέσων όρων στο σχήμα 1 που ακολουθεί.  
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Κατανοητή 18,3 25,0 25,0 13,3 13,3 2,63 1,41 

Αντιλήψιμη 15,0 28,3 21,7 13,3 13,3 2,57 1,46 

Εύκολη 15,0 30,0 11,7 18,3 20,0 2,83 1,52 

Ευχάριστη 20,0 26,7 26,7 3,3 15,0 2,42 1,46 

Ενδιαφέρουσα 23,3 25,0 21,7 13,3 11,7 3,33 3,89 

Ικανοποιητική 16,7 30,0 25,0 13,3 10,0 2,75 1,34 

Προσεγμένη 21,7 16,7 30,0 13,3 13,3 2,55 1,33 

Σημαντική 20,0 26,7 23,3 11,7 11,7 2,65 1,43 

Πρωτοποριακή 15,0 30,0 25,0 18,3 6,7 2,48 1,41 

Καινοτόμα 21,7 28,3 21,7 11,7 11,7 2,57 1,28 

Σύγχρονη 16,7 23,3 25,0 23,3 6,7 2,48 1,39 

Στοχευμένη 16,7 23,3 25,0 23,3 6,7 2,65 1,32 

Διαφορετική 35,0 16,7 10,0 5,0 28,3 2,60 1,75 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1-Πάρα πολύ 5-Καθόλου      

Πίνακας 5. Αξιολόγηση του παιχνιδιού στην διδασκαλία από απόσταση 
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Σχήμα 1.Αξιολόγηση παιχνιδιού 

 

Επιπλέον διαπιστώθηκε οι συμμετέχοντες είναι μέτρια πρόθυμοι να διδάσκονται τα 

μαθηματικά αποκλειστικά από απόσταση μέσω του παιχνιδιού ή να εξετάζονται στα 

μαθηματικά αποκλειστικά από απόσταση μέσω του παιχνιδιού. Επίσης η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων ότι θα μπορούσα να μελετούν τα μαθηματικά μόνοι τους από 

απόσταση μέσω του παιχνιδιού με υποστηρικτική επικοινωνία τον καθηγητή τους 

πολύ ή μέτρια σε ποσοστό 23,3% ενώ θεωρούν ότι η χρήση του παιχνιδιού μπορεί σε 

μέτριο βαθμό να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σχολείο ως ένα 

φροντιστηριακό μάθημα τέλος θεωρούν ότι θα ήθελαν πολύ να χρησιμοποιήσουν ως 

μέσο μάθησης από απόσταση και σε άλλα μαθήματα. Η διαμόρφωση των μέσων 

όρων δείχνει ότι πιο σημαντικό κατά την αξιολόγηση του παιχνιδιού είναι η 

αξιοποίηση του παιχνιδιού συμπληρωματικά με το σχολείο στο φροντιστήριο το 

μάθημα και η αξιοποίησή του και σε άλλα μαθήματα. 
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Θα  ήσουν  πρόθυμος/η  να  

διδάσκεσαι  τα  μαθηματικά  

αποκλειστικά  από  απόσταση  

μέσω  του παιχνιδιού; 

15,0 16,7 30,0 21,7 11,7 2,83 1,37 

Θα   ήσουν   πρόθυμος/η  να  

εξετάζεσαι στα  μαθηματικά  

αποκλειστικά από απόσταση  

μέσω  του παιχνιδιού; 

13,3 21,7 30,0 16,7 13,3 2,8 1,37 

Θα  μπορούσες  να  μελετάς  τα  

μαθηματικά  μόνος/η  σου  από  

απόσταση  μέσω  του παιχνιδιού 

με  υποστηρικτική επικοινωνία  

με  τον  καθηγητή  σου 

10,0 23,3 23,3 18,3 20,0 3,00 1,44 

Μπορεί  η  χρήση  του 

παιχνιδιού να  λειτουργήσει 

συμπληρωματικά  με  το  

σχολείο  ως  φροντιστηριακό  

μάθημα  για  σένα 

21,7 13,3 25,0 20,0 13,3 2,70 1,5 

Θα  ήθελες  να  χρησιμοποιείς  

το  ως  μέσο  μάθησης  από  

απόσταση  και  σε  άλλα  

μαθήματα 

11,7 30,0 20,0 15,0 16,7 2,75 1,46 

Πίνακας 6. Αξιολόγηση του παιχνιδιού στην διδασκαλία από απόσταση (2) 

5.2 Πίνακες διπλής εισόδου 

Στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε πίνακας διπλής εισόδου (Crosstabs) 

προκειμένου να εξεταστεί πώς αξιολόγησαν την εφαρμογή οι μαθητές ανά τάξη και 

ανά φύλλο.  

Ε.Υ.2. Το φύλο των μαθητών επηρεάζει την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην 

ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ε.Υ.3. Η τάξη των μαθητών σχετίζεται με την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην 

ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με την πιο 

μεγάλη προθυμία να διδάσκονται τα μαθήματα αποκλειστικά από απόσταση μέσω 

του παιχνιδιού προέρχονται από την τρίτη τάξη και είναι κορίτσια, ενώ οι μαθητές με 

την μεγαλύτερη προθυμία να εξετάζονται στα μαθηματικά αποκλειστικά από 

απόσταση και μέσω του παιχνιδιού, προέρχονται από την πρώτη τάξη και είναι 

κορίτσια. Οι μαθητές οι οποίοι είχαν την πιο θετική ανταπόκριση στην ερώτηση εάν 

θα μπορούσαν να μελετούν τα μαθηματικά τους μόνοι τους από απόσταση μέσω του 

παιχνιδιού με υποστηρικτική επικοινωνία με τον καθηγητή, προέρχονται από την 

πρώτη και δευτέρα τάξη και είναι κορίτσια. Στη συνέχεια οι μαθητές αυτοί οι οποίοι 

θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η χρήση του παιχνιδιού μπορεί να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με το σχολείο ως φροντιστηριακό μάθημα προέρχονται δευτέρα και 

τρίτη τάξη και είναι και αγόρια και κορίτσια σε ίσο αριθμό.  

Επιπλέον οι μαθητές αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν σε πιο μεγάλο βαθμό να 

χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ως μέσο μάθησης από απόσταση και σε άλλα μαθήματα 

προέρχονται από την πρώτη και δευτέρα τάξη και είναι κορίτσια ενώ οι μαθητές οι 

οποίοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν μαθήματα με την εξ αποστάσεως μέθοδο από 

το σπίτι προέρχονται από δευτέρα και τρίτη και τάξη και είναι και τα αγόρια και τα 

κορίτσια σε ίσο αριθμό. Τέλος οι μαθητές αυτοί οι οποίοι ανταποκρίνονται πιο θετικά 

για την αντίληψη του βαθμού βοήθειας που προσφέρουν οι εξ αποστάσεως 

δραστηριότητες προέρχονται από την πρώτη και δευτέρα τάξη και είναι κορίτσια, 

γεγονός το οποίο ενδέχεται να συμβάλλει στην γενικότερη θετική στάση που φαίνεται 

να διατηρούν. Συμπερασματικά κυρίως η πρώτη και δευτέρα τάξη είναι αυτές οι 

οποίες ανταποκρίνονται πιο θετικά και με βάση το φύλο τα κορίτσια είναι πιο 

πρόθυμα να δοκιμάσουν αυτού του είδους την εκπαίδευση. 

 Τάξη Φύλο 

Α Β Γ Αγόρι Κορίτσι 

Θα  ήσουν  πρόθυμος/η  

να  διδάσκεσαι  τα  

μαθηματικά  

αποκλειστικά  από  

απόσταση  μέσω του 

παιχνιδιού 

Χωρίς 

απάντηση 

2 2 2 2 2 

Καθόλου 10 2 6 2 16 

Λίγο 6 10 4 10 10 

Μέτρια 8 14 14 16 20 

Πολύ 10 12 4 8 18 

Πάρα πολύ 4 4 6 6 8 

Θα   ήσουν   

πρόθυμος/η  να  

εξετάζεσαι στα  

Χωρίς 

απάντηση 

2 2 2 2 4 

Καθόλου 10 0 6 4 12 
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μαθηματικά  

αποκλειστικά από 

απόσταση  μέσω του 

παιχνιδιού 

Λίγο 12 6 8 12 14 

Μέτρια 8 24 4 18 18 

Πολύ 0 8 12 2 18 

Πάρα πολύ 8 4 4 6 10 

Θα  μπορούσες  να  

μελετάς  τα  μαθηματικά  

μόνος/η  σου  από  

απόσταση   μέσω του 

παιχνιδιού  με  

υποστηρικτική 

επικοινωνία  με  τον  

καθηγητή  σου 

Χωρίς 

απάντηση 

2 2 2 2 4 

Καθόλου 6 2 4 4 8 

Λίγο 6 12 10 8 20 

Μέτρια 8 8 12 10 18 

Πολύ 6 10 6 10 12 

Πάρα πολύ 12 10 2 10 14 

Μπορεί  η  χρήση   του 

παιχνιδιού να  

λειτουργήσει 

συμπληρωματικά  με  το  

σχολείο  ως  

φροντιστηριακό  

μάθημα  για  σένα 

Χωρίς 

απάντηση 

4 2 2 2 6 

Καθόλου 12 8 6 10 16 

Λίγο 8 8 0 6 10 

Μέτρια 6 12 12 10 20 

Πολύ 10 6 8 8 16 

Πάρα πολύ 0 8 8 8 8 

Θα  ήθελες  να  

χρησιμοποιείς  το 

παιχνίδι ως μέσο  

μάθησης  από  

απόσταση  και  σε  άλλα  

μαθήματα 

Χωρίς 

απάντηση 

4 2 2 2 6 

Καθόλου 4 6 4 4 10 

Λίγο 14 10 12 18 18 

Μέτρια 6 10 8 8 16 

Πολύ 4 8 6 6 12 

Πάρα πολύ 8 8 4 6 14 

Θα  ήθελες  να  

παρακολουθείς  

μαθήματα  με  την εξ  

αποστάσεως  μέθοδο  

από  το  σπίτι 

Χωρίς 

απάντηση 

4 2 2 2 6 

Καθόλου 12 8 6 10 16 

Λίγο 8 8 0 6 10 

Μέτρια 6 12 12 10 20 

Πολύ 10 6 8 8 16 

Πάρα πολύ 0 8 8 8 8 

Οι  εξ  αποστάσεως  

δραστηριότητες  σε  

βοήθησαν  στη μελέτη  

σου 

Χωρίς 

απάντηση 

4 2 2 2 6 

Καθόλου 4 6 4 4 10 

Λίγο 14 10 12 18 18 

Μέτρια 6 10 8 8 16 

Πολύ 4 8 6 6 12 

Πάρα πολύ 8 8 4 6 14 

Πίνακας 7. Κατανομή απαντήσεων με κριτήριο την τάξη και το φύλο των 

συμμετεχόντων 

 

Από την ανάλυση των πινάκων διπλής εισόδου προέκυψαν οι δείκτες συσχετίσεων 

μεταξύ των μεταβλητών που εξετάστηκαν, δηλαδή των ερωτημάτων που 
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απαντήθηκαν και τη μεταβλητή της τάξης και του φύλου. Η αξιολόγηση των 

αλληλεπιδράσεων γίνεται βάσει των δεικτών Pearson Chi-Square (Sig.), Phi και 

Cramer's V οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις είχαν όμοιες τιμές. Για να αποφασιστεί 

εάν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις θα πρέπει να ισχύει για όλους τους δείκτες η εξής 

συνθήκη:  

                  

Στις περιπτώσεις που αυτή η συνθήκη δεν τηρείται συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν 

σημαντικές αποκλίσεις κατά τη σύγκριση των μεταβλητών και συνεπώς δεν 

διαπιστώνονται αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον η τιμή του Pearson όσο πιο υψηλή είναι 

τόσο πιο αξιόλογη είναι η σχέση. Συνεπώς ακόμα κι αν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

συσχετίσεων η τιμή του Pearson δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση.  

Βάσει των παραπάνω τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ κάποιων μεταβλητών και της τάξης, ενώ δεν διαπιστώθηκε 

κάποια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών και του φύλου των 

μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα την τάξη και τους αντίστοιχους μαθητές 

κυμάνθηκαν οι απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα σε συνδυασμό με τον πίνακα 7 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της τάξης και της προθυμίας εξέτασης στα 

μαθηματικά μέσω του παιχνιδιού. Διαπιστώνεται συνεπώς ότι η εναλλαγή των 

τάξεων παρουσιάζει διαφορές στις απαντήσεις και πιο συγκεκριμένα οι περισσότερο 

πρόθυμη τάξη ήταν η πρώτη και οι δύο λιγότερο πρόθυμες τάξεις και η δευτέρα και 

τρίτη. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της τάξης και 

του ερωτήματος αν μπορεί η χρήση του παιχνιδιού να λειτουργήσει συμπληρωματικά 

με το σχολείο ως μάθημα φροντιστηρίου και διαπιστώθηκε η δευτέρα και η τρίτη 

είναι πιο θετικές σε αυτή την ερώτηση ενώ η πρώτη δεν έδωσε καμία απάντηση 

«πάρα πολύ».  

Τέλος, στο ερώτημα εάν θα ήθελαν να παρακολουθούν μαθήματα με την εξ 

αποστάσεως μέθοδο από το σπίτι διαπιστώνεται ότι ανάλογα την τάξη 

διαφοροποιούνται οι απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πίνακα 7 στην 

ερώτηση αυτή οι απαντήσεις «πάρα πολύ» προέρχονται από την δευτέρα και τρίτη 

τάξη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα συγκριτικά αποτελέσματα της 

εξοικείωσης με την τεχνολογία (OneWayAnova), η πρώτη τάξη παρουσιάζει υψηλή 

εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο αλλά φαίνεται να 
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εντοπίζονται ζητήματα ευελιξίας αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική 

εφαρμογή (Εκπαιδευτικό παιχνίδι) (Παράρτημα Β.1). 

 ΤΑΞΗ ΦΥΛΟ 

Pearson Chi-

Square 

P
h

i 

C
ra

m
er

's
 V

 Pearson Chi-

Square 

P
h

i 

C
ra

m
er

's
 V

 

Pearson Sig Pearson Sig 

Θα  ήσουν  πρόθυμος/η  

να  διδάσκεσαι  τα  

μαθηματικά  

αποκλειστικά  από  

απόσταση  μέσω του 

παιχνιδιού 

13,824 0,181 0,181 8,180 0,147 0,147 

Θα   ήσουν   πρόθυμος/η  

να  εξετάζεσαι στα  

μαθηματικά  

αποκλειστικά από 

απόσταση  μέσω του 

παιχνιδιού 

42,126 0,000 0,000 10,859 0,054 0,054 

Θα  μπορούσες  να  

μελετάς  τα  μαθηματικά  

μόνος/η  σου  από  

απόσταση   μέσω του 

παιχνιδιού  με  

υποστηρικτική 

επικοινωνία  με  τον  

καθηγητή  σου 

13,095 0,218 0,218 1,877 0,886 0,886 

Μπορεί  η  χρήση   του 

παιχνιδιού να  

λειτουργήσει 

συμπληρωματικά  με  το  

σχολείο  ως  

φροντιστηριακό  μάθημα  

για  σένα 

22,297 0,014 0,014 1,993 0,850 0,850 

Θα  ήθελες  να  

χρησιμοποιείς  το παιχνίδι 

ως μέσο  μάθησης  από  

απόσταση  και  σε  άλλα  

μαθήματα 

5,301 0,870 0,870 4,204 0,502 0,502 

Θα  ήθελες  να  

παρακολουθείς  

μαθήματα  με  την εξ  

αποστάσεως  μέθοδο  από  

22,297 0,014 0,014 1,993 0,850 0,850 
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το  σπίτι 

Οι  εξ  αποστάσεως  

δραστηριότητες  σε  

βοήθησαν  στη μελέτη  

σου 

5,301 0,870 0,870 4,204 0,520 0,520 

Πίνακας 8. Δείκτες συσχετίσεων μέσω των πινάκων διπλής εισόδου 

5.3 Παραγοντική ανάλυση 

Η ανάλυση των παραγόντων χρησιμοποιείται κυρίως για τη μείωση των δεδομένων ή 

την ανίχνευση δομών μεταξύ των μεταβλητών. Ο σκοπός της μείωσης των δεδομένων 

είναι να αφαιρεθούν οι περιττές μεταβλητές από το αρχείο δεδομένων, 

αντικαθιστώντας ίσως όλο το αρχείο δεδομένων με μικρότερο αριθμό μη 

συσχετισμένων μεταβλητών. Ο σκοπός ουσιαστικός της ανίχνευσης δομής είναι να 

εξετάσει τις υποκείμενες (ή λανθάνουσες) σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Έτσι η 

διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης δίνει μια σαφή και συνοπτική εικόνα των 

συσχετισμένων μεταβλητών 

(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_sub/spss/tutorials/factora

nalysis_table.html).  

Ο πίνακας 9 δείχνει δύο δοκιμές που υποδεικνύουν την καταλληλόλητα των 

δεδομένων για την εξέταση των παραγόντων. Το μέτρο της επάρκειας 

δειγματοληψίας Kaiser-Meyer-Olkin είναι ένα στατιστικό στοιχείο που υποδεικνύει 

το ποσοστό διακύμανσης των μεταβλητών που μπορεί να οφείλεται σε 

υποκειμενικούς παράγοντες. Οι υψηλές τιμές (κοντά στο 1.0) δείχνουν γενικά ότι η 

ανάλυση των παραγόντων μπορεί να είναι χρήσιμη με τα συγκεκριμένα δεδομένα. 

Εάν η τιμή είναι μικρότερη από 0,50, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του παράγοντα 

δεν θα είναι πολύ χρήσιμα. Το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett ελέγχει την υπόθεση 

ότι η μήτρα συσχετισμού είναι μια μήτρα ταυτότητας, η οποία θα έδειχνε ότι οι 

μεταβλητές είναι άσχετες και ως εκ τούτου ακατάλληλες για ανίχνευση δομής. 

Μικρές τιμές (μικρότερες από 0,05) του επιπέδου σημαντικότητας (Sig.) 

υποδηλώνουν ότι η ανάλυση παραγόντων μπορεί να είναι χρήσιμη με τα δεδομένα 

(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLVMB_sub/spss/tutorials/fac_t

elco_kmo_01.html).  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,731 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1217,579 

df 91 

Sig. 0,000 

Πίνακας9. KMO and Bartlett's Test 

Όπως διαπιστώνεται από το σχήμα 2 οι παράγοντες που έχουν επιλεχθεί για την 

παραγοντική ανάλυση είναι ένα ικανοποιητικό πλήθος παραγόντων βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι 2. Το πρώτο είναι το κριτήριο της  

ιδιοτιμής το οποίο ορίστηκε ότι θα πρέπει να μην είναι κάτω από 4,000 και το 

δεύτερο είναι το ποσοστό της διακύμανσης το οποίο θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό μοντέλο της 

ανάλυσης και το μοντέλο ύστερα από την περιστροφή έχει το ίδιο άθροισμα 

διακυμάνσεων (50.349).  Στον πίνακα 10 ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 

μεγαλύτερο μέρος της συνολικής διασποράς Ενώ οι υπόλοιποι κατά σειρά εξαγωγής 

αντιπροσωπεύουν μικρότερο τμήμα αυτής της διακύμανσης. Από τα δύο αυτά 

κριτήρια το πιο σημαντικό είναι η τιμή της ιδιοτιμή η οποία πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από τη μονάδα δεδομένο την μία μεμονωμένη μεταβλητή έχει τέτοια 

ερμηνευτική ικανότητα η οποία ισούται με τη διακύμανση της ισούται με τη μονάδα. 

Συνεπώς παραγοντική ανάλυση οι παράγοντες που έχουν εξαχθεί έχουν μεγάλη 

ερμηνευτική ικανότητα. 
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Σχήμα2. Scree Plot Factor’s analysis 

 
Παράγοντας Initial Eigenvalues Rotation Sums of 

Squared Loadings 

  % 

Διακύμανσης 

Σύνολο % 

Διακύμανσης 

Αυτοπεποίθηση και άνεση επίλυσης 

μαθηματικών 

32,543 29,056 25,175 22,478 

Σημαντικότητα των μαθηματικών και 

δυσκολία του μαθητή ανεξάρτητα 

από την τεχνολογική εξοικείωση που 

έχει 

7,584 6,772 11,537 10,301 

Σχέση αλληλεπίδρασης και 

απόδοσης ή/και ευελιξίας του 

μαθητή στο μάθημα των 

μαθηματικών  

7,081 6,322 8,489 7,579 

Ευελιξία μαθητή σε ατομικό επίπεδο 

που υποστηρίζεται σε δια ζώσης 

μαθήματα 

4,926 4,399 5,973 5,333 

Αναγνώριση χρησιμότητας 4,256 3,800 5,217 4,658 
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μαθηματικών μελλοντικά και 

ανησυχία απόδοσης γενικότερα στο 

μάθημα συγκριτικά με άλλα 

μαθήματα. 

Πίνακας 10. Τιμές ιδιοτιμών παραγόντων σε αρχικό μοντέλο και ύστερα από την 

περιστροφή 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν 12-16 παρουσιάζω τις μεταβλητές αντίστοιχες φορτίσεις 

που συνθέτουν κάθε ένα παράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης που παρουσιάζεται.  

Πιο αναλυτικά στον πίνακα 12 διαπιστώνεται ότι υπάρχουν επτά μεταβλητές οι 

οποίες συνθέτουν τον πρώτο παράγοντα οι μεταβλητές αυτές φορτίσεις οι οποίες 

κυμαίνονται από το 0,764 μέχρι και το 0,814. Ο δεύτερος παράγοντας 14 μεταβλητές 

οι οποίες έχουν φορτίσεις που κυμαίνονται από το 0,404 και φτάνουν μέχρι και το 

0,557. Ο τρίτος παράγοντας περιλαμβάνει 8 μεταβλητές να φορτίσεις από το 0,535 

μέχρι και το 0,648. Ο τέταρτος παράγοντας περιλαμβάνει 3 μεταβλητές οι οποίες 

έχουν τιμή από το 0,503 μέχρι και το 0,619. Τέλος ο πέμπτος παράγοντας περιέχει 5 

μεταβλητές οι οποίες έχουν τιμές από το 0,381 μέχρι και το 0,506. Στους πίνακες 

όπου παρουσιάζεται η δομή των παραγόντων (Πίνακες 12-16) παρουσιάζονται και οι 

φορτίσεις του παράγοντα οι οποίες ενδέχεται να κυμαίνονται από το 0,000 μέχρι και 

το 1,000 και όσο πιο κοντά στο 1,000 είναι η τιμή κάθε μεταβλητής τόσο πιο 

σημαντική είναι η τιμή αυτή για τον παράγοντα.  

 
Αυτοπεποίθηση και άνεση επίλυσης μαθηματικών #1 

1. Είμαι  βέβαιος  ότι  θα  μπορούσα  να  μάθω  ανώτερα  

μαθηματικά 

0,814 

2. Πιστεύω  ότι  είμαι  καλός/η  στην  επίλυση  μαθηματικών  

προβλημάτων 

0,804 

3. Πραγματικά  μου  αρέσουν  τα  μαθηματικά 0,803 

4. Πιστεύω  ότι  είμαι  καλός/η  στην  επίλυση  μαθηματικών  

προβλημάτων 

0,802 

5. Πραγματικά  μου  αρέσουν  τα  μαθηματικά 0,781 

6. Μου  αρέσει  να  λύνω  νέα  προβλήματα  στα  μαθηματικά 0,777 

7. Είμαι  περισσότερο  ευτυχισμένος/η  στο  μάθημα  των  

μαθηματικών  από  οποιοδήποτε  άλλο  μάθημα 

0,764 

Πίνακας 11. Παράγοντας  πρώτος 
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Σημαντικότητα των μαθηματικών και δυσκολία του μαθητή 

ανεξάρτητα από την τεχνολογική εξοικείωση που έχει 

#2 

1. Είμαι  πάντα  σε  σύγχυση  όταν  κάνω  μαθηματικά 0,435 

2. Με  κάνει  νευρικό/η  ακόμη  και  ιδέα  να  έχω  να  λύσω  

μια  άσκηση  μαθηματικών 

 

3. Τα  μαθηματικά  είναι  ένα  από  τα  μαθήματα  που  φοβάμαι  

περισσότερο 

0,504 

4. Είμαι  πάντα  κάτω  από  τρομερή  πίεση  στο  μάθημα  των  

μαθηματικών 

0,443 

5. Τα μαθηματικά είναι  χρήσιμο  και  αναγκαίο  μάθημα 0,453 

6. Τα μαθηματικά είναι  χρήσιμο  και  αναγκαίο  μάθημα 0,481 

7. Μπορώ  να  λύσω  πολλά  προβλήματα  υπολογιστών (π.χ. 

προβλήματα  σε  προγράμματα) 

0,557 

8. Μπορώ  να  μάθω  να  χειρίζομαι  οποιαδήποτε  εφαρμογή  

διαδικτύου   χρειάζεται για  το  σχολείο (π.χ.  e-mail, blog) 

0,532 

9. Μπορώ  να  λύσω  προβλήματα  που  μου  εμφανίζονται  

κατά  τη  χρήση  του  διαδικτύου 

0,509 

10. Μπορώ  να  μάθω  να  χειρίζομαι  οποιοδήποτε  πρόγραμμα  

υπολογιστή  χρειάζεται  για  το  σχολείο 

0,496 

11. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους που χρησιμοποιούν τα  

μαθηματικά  έξω  από  το  σχολείο 

0,489 

12. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους που χρησιμοποιούν τα  

μαθηματικά  έξω  από  το  σχολείο 

0,484 

13. Τα  μαθηματικά  είναι  σημαντικά  στην  καθημερινή  ζωή 0,453 

14. Είμαι  καλός/η  στη  χρήση  του  διαδικτύου 0,404 

Πίνακας 12. Παράγοντας  δεύτερος 

Σχέση αλληλεπίδρασης και απόδοσης ή/και ευελιξίας του μαθητή στο 

μάθημα των μαθηματικών  

#3 

1. Ο  καθηγητής  εξηγεί  τις  απορίες  μας 0,648 

2. Τα μαθηματικά βοηθούν  στην  ανάπτυξη  του  μυαλού και 

της σκέψης 

0,619 

3. Ο  καθηγητής  είναι  φιλικός  και  συζητεί  μαζί  μας  αν  

διαφωνούμε 

0,601 
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4. Ο  καθηγητής  ενδιαφέρεται  για  μένα  και  ενθαρρύνει  την  

προσπάθεια  μου 

0,594 

5. Βρίσκω  χρήσιμο  να  ελέγχω  τι  κατάλαβα  λύνοντας  

ασκήσεις  και  προβλήματα 

0,574 

6. Όταν  διαβάζω  μαθηματικά  προσπαθώ  να  συνδέσω  νέες  

γνώσεις  με  αυτές  που  έχω  ήδη 

0,567 

7. Βρίσκω  πιο  αποτελεσματικό  να  δουλεύω  μέσω  

παραδειγμάτων 

0,550 

8. Συνήθως  δεν  ελέγχω  τις  εργασίες  μου  για  να  βρω  και  

να  διορθώσω  τα  λάθη 

-0,535 

Πίνακας 13. Παράγοντας  τρίτος 

Ευελιξία μαθητή σε ατομικό επίπεδο που υποστηρίζεται σε δια ζώσης 

μαθήματα 

#4 

1. Προτιμώ  να  δουλεύω  μόνος  μου  παρά  σε  ομάδες 0,619 

2. Αισθάνομαι  άνετα  όταν  απαντώ  ερωτήσεις  στα  

μαθηματικά 

0,539 

3. Προτιμώ  να  δουλεύω  μόνος  μου  παρά  σε  ομάδες 0,503 

Πίνακας 14. Παράγοντας τέταρτος 

Αναγνώριση χρησιμότητας μαθηματικών μελλοντικά και ανησυχία 

απόδοσης γενικότερα στο μάθημα συγκριτικά με άλλα μαθήματα.  

#5 

1. Τα  μαθηματικά  δεν  με  φοβίζουν  καθόλου 0,384 

2. Τα  μαθηματικά  είναι  ένα  από  τα  μαθήματα  που  φοβάμαι  

περισσότερο 

0,402 

3. Τα  μαθηματικά  με  κάνουν  να  νιώθω  άβολα 0,399 

4. Ένα  ισχυρό  υπόβαθρο  στα  μαθηματικά  μπορεί  να  με  

βοηθήσει  επαγγελματικά 

0,381 

5. Η  μη  ύπαρξη  σύνδεσης   με  το   διαδίκτυο   αποτελεί   

εμπόδιο  για   μένα  στην  παρακολούθηση  εξ  αποστάσεως  

δραστηριοτήτων 

0,506 

Πίνακας 15. Παράγοντας πέμπτος 

Συνοψίζοντας τα πιο σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαίδευση των 

μαθηματικών είναι η αυτοπεποίθηση και άνεση επίλυσης μαθηματικών από τον 

μαθητή, η αντιλαμβανόμενη σημαντικότητα των μαθηματικών και δυσκολία του 
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μαθητή ανεξάρτητα από την τεχνολογική εξοικείωση που έχει, η σχέση 

αλληλεπίδρασης, απόδοσης και ευελιξίας του μαθητή στο μάθημα των μαθηματικών, 

η ευελιξία μαθητή σε ατομικό επίπεδο που υποστηρίζεται σε δια ζώσης μαθήματα και 

τέλος η αναγνώριση χρησιμότητας μαθηματικών μελλοντικά και ανησυχία απόδοσης 

γενικότερα στο μάθημα συγκριτικά με άλλα μαθήματα. 

5.4 Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης 

Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται οι τιμές των μοντέλων του παραρτήματος Β.2 όπου 

οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι η μεταβλητή «Χωρίς παιχνίδι» και «Με παιχνίδι» 

που αποτελούν νέες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του SPSS και 

περιλαμβάνουν το σύνολο των ερωτήσεων του πρώτου μέρους χωρίς το παιχνίδι και 

το σύνολο των ερωτήσεων του δευτέρου μέρους με το παιχνίδι. Οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι οι ερωτήσεις αξιολόγησης του παιχνιδιού: κατανοητή, αντιλήψιμη, 

εύκολη, ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, ικανοποιητική, προσεγμένη, σημαντική, 

πρωτοποριακή, καινοτόμα, σύγχρονη, στοχευμένη, και διαφορετική. Από την 

εκτίμηση των μοντέλων που δημιουργήθηκαν με την χρήση του SPSS, προκύπτει ο 

Πίνακας 16 ο οποίος παρουσιάζει το επίπεδο σημαντικότητας (SIG.) και τον 

συντελεστή προσδιορισμού (R
2
) για κάθε εξεταζόμενη μεταβλητή ενώ έχουν ελεγχθεί 

η καμπύλη της κανονικής κατανομής και έχει επιβεβαιωθεί ότι τα κατάλοιπα 

ακολουθούν, περίπου, την κανονική κατανομή (Παράρτημα Β.2). 

Ε.Υ.4. Η τελική αντίληψη για το μάθημα των μαθηματικών συμβάλει θετικά 

στην αξιολόγηση του μαθήματος. 

Ε.Υ.5. Υπάρχουν διάφορες στην άποψη των μαθητών για τα μαθηματικά πριν 

και μετά το παιχνίδι. 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του μοντέλου δείχνουν ότι χωρίς την εισαγωγή 

του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ικανοποιητική η αξιολόγηση της 

διαδικασίας. Ωστόσο με την εισαγωγή του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παρατηρείται γενική βελτίωση των παρατηρήσεων στις ερωτήσεις για τη 

σημαντικότητα, την απόλαυση, την εμπιστοσύνη – αυτοπεποίθηση, το κίνητρο, την 

εμπλοκή και την αλληλεπίδραση. Όλες αυτές οι μεταβλητές όπως παρουσιάζεται 

στην Τρίτη στήλη του πίνακα έχουν παρουσιάσει θετική μεταβολή στην συντελεστή 

προσδιορισμού (R
2
) ο οποίος επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα του παιχνιδιού στη 
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διαδικασία εκμάθησης των μαθηματικών. Συμπεραίνουμε, συνεπώς, ότι υπάρχει μία 

στατιστικά σημαντική γραμμική σχέση ανάμεσα στις εξαρτημένες και στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές ἠ αλλιώς ότι το μοντέλο έχει νόημα. 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Χωρίς παιχνίδι  Με παιχνίδι  
Διαφορά R

2
 SIG. R

2
 SIG. R

2
 

Σημαντικότητα 0,084 0,168 0,000 0,540 0,372 

Απόλαυση 0,001 0,268 0,000 0,627 0,359 

Εμπιστοσύνη - 

αυτοπεποίθηση 

0,038 0,434 0,006 0,479 0,045 

Κίνητρο 0,000 0,529 0,000 0,552 0,023 

Εμπλοκή 0,000 0,570 0,000 0,579 0,009 

Αλληλεπίδραση 0,069 0,416 0,010 0,469 0,053 

Πίνακας 16. Συγκριτική παρουσίαση ανάλυσης Παλινδρόμησης: Δείκτες Anova – R
2
 

 

 

 

 

Ως εκ τούτου επαληθεύεται ότι ισχύουν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:   

Ε.Υ.6. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα από την αύξηση της αντιληπτής 

σημαντικότητας των μαθηματικών  

Ε.Υ.7. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα  από την αύξηση της απόλαυσης 

Ε.Υ.8. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα από την αύξηση της εμπιστοσύνης - 

αυτοπεποίθησης 

Ε.Υ.9. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα από την αύξηση του κίνητρου των 

μαθητών 

Ε.Υ.10. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί 

να έχει θετικά αποτελέσματα  από την εμπλοκή των μαθητών  
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Ε.Υ.11. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση παιχνιδιού μπορεί 

να έχει θετικά αποτελέσματα από την αλληλεπίδραση των μαθητών και 

του εκπαιδευτή 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ:  

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι όταν η 

μέθοδος μάθησης κρίνεται ικανοποιητική (0,223), σύγχρονη (0,176), στοχευμένη 

(0,182) και διαφορετική (0,166). Αυτό σημαίνει ότι:  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την ικανοποιητική  διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,223 στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την σύγχρονη διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,176 στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης.  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την στοχευμένη  διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,182 στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την διαφορετικότητα στην 

διδασκαλία θα επιφέρει αύξηση κατά 0,166 στη σημαντικότητα της 

εκπαίδευσης. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 4,204 0,108  38,917 0,00 

Κατανοητή 0,056 0,079 0,158 0,711 0,479 

Αντιλήψιμη 0,017 0,070 0,048 0,236 0,814 

Εύκολη 0,029 0,046 0,089 0,627 0,532 

Ευχάριστη -0,009 0,053 -0,026 -0,168 0,867 

Ενδιαφέρουσα 0,009 0,007 0,120 1,318 0,190 

 Ικανοποιητική -0,223 0,065 -0,599 -3,406 0,001 

 Προσεγμένη 0,085 0,063 0,226 1,350 0,180 

Σημαντική -0,153 0,061 -0,438 -2,509 0,014 

Πρωτοποριακή 0,038 0,069 0,108 0,556 0,579 

Καινοτόμα 0,044 0,078 0,111 0,555 0,580 

 Σύγχρονη 0,176 0,066 0,490 2,657 0,009 

 Στοχευμένη 0,182 0,072 0,482 2,529 0,013 
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 Διαφορετική -0,166 0,052 -0,584 -3,195 0,002 

a. Dependent Variable: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ2 

Πίνακας 17. Αξιολόγηση και σημαντικότητα 

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι όταν η 

μέθοδος μάθησης κρίνεται ικανοποιητική (0,195), σημαντική (0,268), καινοτόμα 

(0,198) και στοχευμένη (0,276). Αυτό σημαίνει ότι:  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την ικανοποιητική  διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,195 στην απόλαυση από τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την σημαντικότητα της  

διδασκαλίας θα επιφέρει αύξηση κατά 0,268 στην απόλαυση από τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την καινοτομία στη διαδικασία της  

διδασκαλίας θα επιφέρει αύξηση κατά 0,198 στην απόλαυση από τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την στόχευση της  διδασκαλίας θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,276 στην απόλαυση από τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,620 0,119  30,313 0,000 

Κατανοητή 0,044 0,087 0,103 0,500 0,618 

Αντιλήψιμη -0,055 0,077 -0,135 -0,710 0,479 

Εύκολη 0,019 0,051 0,049 0,375 0,709 

Ευχάριστη 0,007 0,059 0,016 0,113 0,911 

Ενδιαφέρουσα 0,008 0,007 0,090 1,071 0,287 

 Ικανοποιητική -0,195 0,072 -0,441 -2,703 0,008 

 Προσεγμένη -0,039 0,070 -0,088 -0,564 0,574 

 Σημαντική -0,268 0,067 -0,643 -3,976 0,000 

 Πρωτοποριακή 0,064 0,076 0,152 0,840 0,403 

 Καινοτόμα 0,198 0,087 0,424 2,280 0,025 

 Σύγχρονη 0,160 0,073 0,375 2,192 0,031 

 Στοχευμένη 0,276 0,080 0,611 3,460 0,001 
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 Διαφορετική -0,165 0,058 -0,485 -2,864 0,005 

a. Dependent Variable: ΑΠΟΛΑΥΣΗ2 

Πίνακας 18. Αξιολόγηση και απόλαυση 

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι όταν η 

μέθοδος μάθησης κρίνεται κατανοητή (0,111) και στοχευμένη (0,133). Αυτό σημαίνει 

ότι:  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την κατανοητή  διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,111 στην εμπιστοσύνη από τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την στόχευση της  διδασκαλίας θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,133 στην εμπιστοσύνη από τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,397 ,066  36,439 0,000 

 Κατανοητή -0,111 0,048 -0,539 -2,323 0,022 

 Αντιλήψιμη 0,078 0,043 0,393 1,841 0,068 

Εύκολη 0,044 0,028 0,231 1,556 0,123 

Ευχάριστη -0,032 0,032 -0,159 -0,983 0,328 

Ενδιαφέρουσα -0,007 0,004 -0,171 -1,798 0,075 

Ικανοποιητική 0,092 0,040 0,424 2,310 0,023 

Προσεγμένη 0,062 0,038 0,283 1,620 0,108 

Σημαντική -0,019 0,037 -0,095 -0,520 0,604 

Πρωτοποριακή -0,017 0,042 -0,083 -0,406 0,686 

Καινοτόμα -0,012 0,048 -0,053 -0,255 0,799 

Σύγχρονη 0,068 0,040 0,323 1,678 0,096 

 Στοχευμένη -0,133 0,044 -0,601 -3,020 0,003 
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 Διαφορετική 0,020 0,032 0,123 0,644 0,521 

a. Dependent Variable: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ2 

 

Πίνακας 19. Αξιολόγηση και εμπιστοσύνη 

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι όταν η 

μέθοδος μάθησης κρίνεται σημαντική (0,269) και σύγχρονη (0,269). Αυτό σημαίνει 

ότι:  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την σημαντικότητα στη  

διδασκαλία θα επιφέρει αύξηση κατά 0,269 στο κίνητρο από τη διαδικασία 

της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την στόχευση της  διδασκαλίας θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,269 στο κίνητρο από τη διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,711 0,135  20,131 0,000 

Κατανοητή 0,148 0,098 0,333 1,512 0,134 

Αντιλήψιμη -0,025 0,087 -0,059 -0,291 0,772 

Εύκολη -0,043 0,058 -0,106 -0,750 0,455 

Ευχάριστη 0,092 0,066 0,214 1,396 0,166 

Ενδιαφέρουσα -0,017 0,008 -0,184 -2,033 0,045 

Ικανοποιητική -0,063 0,081 -0,134 -0,767 0,445 

Προσεγμένη 0,182 0,078 0,386 2,327 0,022 

 Σημαντική -0,269 0,076 -0,613 -3,540 0,001 

 Πρωτοποριακή -0,086 0,086 -0,193 -0,999 0,320 

Καινοτόμα 0,021 0,098 0,043 0,215 0,830 

 Σύγχρονη 0,269 0,083 0,597 3,262 0,001 

 Στοχευμένη -0,067 0,090 -0,141 -0,744 0,459 

Διαφορετική 0,016 0,065 0,045 0,249 0,804 
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a. Dependent Variable: ΚΙΝΗΤΡΟ2 

Πίνακας 20. Αξιολόγηση και κίνητρο 

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι όταν η 

μέθοδος μάθησης κρίνεται ικανοποιητική (0,249), σύγχρονη (0,270) και διαφορετική 

(0,250). Αυτό σημαίνει ότι:  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την ικανοποίηση από  τη  

διδασκαλία θα επιφέρει αύξηση κατά 0,249 στην εμπλοκή των μαθητών στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την σύγχρονη διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,270 στην εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της 

εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την διαφορετικότητα της  

διδασκαλίας θα επιφέρει αύξηση κατά 0,250 στην εμπλοκή των μαθητών στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,694 0,103  35,802 0,000 

Κατανοητή 0,014 0,075 0,040 0,186 0,853 

Αντιλήψιμη 0,046 0,067 0,136 0,684 0,496 

Εύκολη 0,053 0,044 0,164 1,194 0,235 

Ευχάριστη -0,002 0,051 -0,006 -0,040 0,968 

Ενδιαφέρουσα 0,007 0,006 0,093 1,052 0,295 

 Ικανοποιητική -0,249 0,062 -0,680 -3,986 0,000 

 Προσεγμένη 0,110 0,060 0,297 1,828 0,070 

Σημαντική 0,090 0,058 0,261 1,544 0,126 

Πρωτοποριακή 0,092 0,066 0,265 1,403 0,163 
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Καινοτόμα -0,153 0,075 -0,397 -2,040 0,044 

 Σύγχρονη 0,270 0,063 0,763 4,268 0,000 

 Στοχευμένη 0,010 0,069 0,027 0,144 0,886 

 Διαφορετική -0,250 0,050 -0,890 -5,020 0,000 

a. Dependent Variable: ΕΜΠΛΟΚΗ2 

Πίνακας 21. Αξιολόγηση και εμπλοκή 

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι όταν η 

μέθοδος μάθησης κρίνεται ικανοποιητική (0,148), σύγχρονη (0,144) και στοχευμένη 

(0,142). Αυτό σημαίνει ότι:  

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την ικανοποίηση από  τη  

διδασκαλία θα επιφέρει αύξηση κατά 0,148 στην αλληλεπίδραση των 

μαθητών στη διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την σύγχρονη διδασκαλία θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,144 στην αλληλεπίδραση των μαθητών στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 Μία μοναδιαία αύξηση στην αντίληψη για την στόχευση της  διδασκαλίας θα 

επιφέρει αύξηση κατά 0,142 στην αλληλεπίδραση των μαθητών στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,110 0,094  43,651 0,000 

Κατανοητή -0,010 0,069 -0,032 -0,139 0,890 

Αντιλήψιμη 0,041 0,061 0,145 0,672 0,503 

Εύκολη 0,030 0,041 0,111 0,745 0,458 

Ευχάριστη 0,017 0,046 0,061 0,372 0,710 

Ενδιαφέρουσα 0,005 0,006 0,088 0,919 0,360 

 Ικανοποιητική -0,148 0,057 -0,480 -2,602 0,011 

 Προσεγμένη -0,061 0,055 -0,196 -1,115 0,267 
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Σημαντική -0,086 0,053 -0,298 -1,627 0,107 

Πρωτοποριακή 0,053 0,060 0,182 0,890 0,376 

Καινοτόμα -0,011 0,068 -0,034 -0,162 0,872 

 Σύγχρονη 0,144 0,058 0,482 2,490 0,014 

 Στοχευμένη 0,142 0,063 0,454 2,268 0,025 

 Διαφορετική -0,125 0,045 -0,529 -2,754 0,007 

a. Dependent Variable: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ2 

Πίνακας 22. Αξιολόγηση και αλληλεπίδραση 
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5.5 Ανάλυση συσχετίσεων 

Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που 

σχετίζονται με το μάθημα των μαθηματικών και με τις μεταβλητές που αφορούν την 

αξιολόγηση της παρουσίασης των μαθηματικών. Επισημαίνεται ότι όλες οι 

συσχετίσεις είναι θετικές ασθενείς καθώς κυμαίνονται από 0,406 μέχρι 0,599 ενώ το 

εύρος των τιμών που θα μπορούσαν να έχουν οι συσχετίσεις κυμαίνονται από το 

0,000 μέχρι και το 1,000 και μπορούν να έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσημο το οποίο 

φανερώνει το είδος της σχέσης (ανάλογη ή αντιστρόφως ανάλογη).  

 Η προθυμία για διδασκαλία  των  μαθηματικών  αποκλειστικά  από  απόσταση  

μέσω  του παιχνιδιού ενισχύεται εάν είναι στοχευμένη (Pearson:0.422 

Sig.:0.000) 

 Η προθυμία για εξέταση στα  μαθηματικά  αποκλειστικά από απόσταση  μέσω  

του παιχνιδιού ενισχύεται όταν η διδασκαλία είναι κατανοητή (Pearson:0.406 

Sig.:0.000) 

 Η προθυμία μελέτης  των  μαθηματικών από  απόσταση  μέσω  του παιχνιδιού 

με  υποστηρικτική επικοινωνία  με  τον  καθηγητή  ενισχύεται όταν η 

διδασκαλία είναι πρωτοποριακή (pearson:0.412 sig.:0.000), καινοτόμα 

(pearson:0.502 sig.:0.000) και σύγχρονη (pearson:0.461 sig.:0.000) 

 Η  χρήση  του παιχνιδιού μπορεί  να  λειτουργήσει συμπληρωματικά  με  το  

σχολείο  ως  φροντιστηριακό  μάθημα όταν η διδασκαλία μέσα από το 

παιχνίδι είναι κατανοητή (Pearson:0.519 Sig.:0.000), αντιλήψιμη 

(Pearson:0.430 Sig.:0.000), ικανοποιητική (Pearson:0.445 Sig.:0.000), 

σημαντική (Pearson:0.435 Sig.:0.000) και στοχευμένη (Pearson:0.438 

Sig.:0.000). 

 Οι μαθητές θα  θέλουν  να  χρησιμοποιούν  το παιχνίδι  ως  μέσο  μάθησης  

από  απόσταση  και  σε  άλλα  μαθήματα όταν η διδασκαλία είναι κατανοητή 

(Pearson:0.535 Sig.:0.000), αντιλήψιμη (Pearson:0.453 Sig.:0.000), ευχάριστη 

(Pearson:0.483 Sig.:0.000), ικανοποιητική (Pearson:0.464 Sig.:0.000), 

προσεγμένη (Pearson:0.418 Sig.:0.000), σημαντική (Pearson:0.520 

Sig.:0.000), πρωτοποριακή (Pearson:0.538 Sig.:0.000), καινοτόμα 

(Pearson:0.599 Sig.:0.000), σύγχρονη (Pearson:0.432 Sig.:0.000), στοχευμένη 

(Pearson:0.459 Sig.:0.000). 
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Θα  ήσουν  πρόθυμος/η  

να  διδάσκεσαι  τα  

μαθηματικά  

αποκλειστικά  από  

απόσταση  μέσω  του 

παιχνιδιού; 

Θα   ήσουν   

πρόθυμος/η  να  

εξετάζεσαι στα  

μαθηματικά  

αποκλειστικά από 

απόσταση  μέσω  του 

παιχνιδιού; 

Θα  μπορούσες  να  μελετάς  

τα  μαθηματικά  μόνος/η  

σου  από  απόσταση  μέσω  

του παιχνιδιού με  

υποστηρικτική επικοινωνία  

με  τον  καθηγητή  σου; 

Μπορεί  η  χρήση  του 

παιχνιδιού να  λειτουργήσει 

συμπληρωματικά  με  το  

σχολείο  ως  φροντιστηριακό  

μάθημα  για  σένα; 

Θα  ήθελες  να  

χρησιμοποιείς  το  

ως  μέσο  μάθησης  

από  απόσταση  και  

σε  άλλα  

μαθήματα; 

Κατανοητή 
 

0,406 

 

0,519 0,535 

 

0,000 

 

0,000 0,000 

Αντιλήψιμη 
   

0,430 0,453 

   

0,000 0,000 

Ευχάριστη 
    

0,483 

    

0,000 

Ικανοποιητική 
   

0,445 0,464 

   

0,000 0,000 

Προσεγμένη 
    

0,418 

    

0,000 

Σημαντική 
   

0,435 0,520 

   

0,000 0,000 

Πρωτοποριακή 
  

0,412 

 

0,538 

  

0,000 

 

0,000 

Καινοτόμα 
  

0,502 

 

0,599 

  

0,000 

 

0,000 

Σύγχρονη 
  0,461  0,432 

  0,000  0,000 

Στοχευμένη 
0,422     

0,000     

Πίνακας 23.Ανάλυση συσχετίσεων   
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5.6 Αξιοπιστία αποτελεσμάτων 

Ο Cronbach’s Alpha είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης αξιοπιστίας των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων. Ο δείκτης Alpha αναπτύχθηκε από τον Lee Cronbach το 1951 για να παράσχει 

ένα μέτρο της εσωτερικής συνοχής. Ο δείκτης αξιοπιστίας Alpha εκφράζεται ως αριθμός μεταξύ 

του 0 και του 1. Η εσωτερική συνοχή περιγράφει την έκταση στην οποία όλα τα στοιχεία μιας 

δοκιμής μετρούν την ίδια έννοια και ως εκ τούτου συνδέονται με την αλληλεξάρτηση των 

αντικειμένων. Η εσωτερική συνοχή πρέπει να προσδιορίζεται πριν από τη διεξαγωγή δοκιμής για 

τους σκοπούς της έρευνας ή εξέτασης προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα. Επιπλέον, οι 

εκτιμήσεις αξιοπιστίας δείχνουν το μέγεθος του σφάλματος μέτρησης σε μια δοκιμή. Με απλά 

λόγια, αυτή η ερμηνεία της αξιοπιστίας είναι η συσχέτιση της δοκιμής με τον εαυτό της 

(Tavakol&Dennick, 2011).  Στην παρούσα έρευνα διεξήχθησαν τρία διαφορετικά τεστ 

αξιοπιστίας, όπου το πρώτο αφορά την αξιοπιστία μεταβλητών κυρίως μέρους, το δεύτερο 

αφορά την αξιοπιστία μεταβλητών αξιολόγησης παρουσίασης μαθηματικών μέσω του 

παιχνιδιού και το τρίτο αφορά τις νέες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν από το SPSS. Το 

αποτέλεσμα των δεικτών φανερώνει επαρκή εσωτερική συνοχή γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα είναι αξιόπιστα.   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,899 112 

Πίνακας 24.Αξιοπιστία μεταβλητών κυρίως μέρους 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,851 13 

Πίνακας 24.Αξιοπιστία μεταβλητών αξιολόγησης παρουσίασης μαθηματικών μέσω του 

παιχνιδιού 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
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0,865 14 

Πίνακας 25.Αξιοπιστία νέων μεταβλητών που δημιουργήθηκαν από τις μεταβλητές του κυρίως 

μέρους της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα –Αξιολόγηση 

6.1 Θεωρητικά συμπεράσματα 

Η τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της σύγχρονης ζωής των ανθρώπων και 

χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προκειμένου να διευκολύνει και 

να εξελίξει την καθημερινότητα. Σαφώς η τεχνολογία αποτελεί πλέον και 

αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας διότι ολοένα και περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επιζητούν την εμπλοκή των τεχνολογικών μέσων στην 

μαθησιακή δραστηριότητα για την διευκόλυνση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών 

ενώ παράλληλα συντελεί στην αποτελεσματικότερη κατάκτηση της γνώσης.  

Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό 

τεχνολογικό εργαλείο τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, περιέχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο κι ως εκ τούτου έχουν εκπαιδευτική 

αξία για τους παίκτες, που συνήθως είναι μαθητές σχολείου. Τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια έχουν σημαντικές προοπτικές για τους παίκτες διότι παρέχουν μια 

προωθητική προοπτική καθώς συντελούν στην πρόκληση, τη φαντασία, τον έλεγχο, 

την περιέργεια, την συνεργασία, τον συναγωνισμό και την αναγνώριση. Όλα τα 

παραπάνω στοιχεία καθιστούν το παιχνίδι ενδιαφέρον και διατηρούν τα κίνητρα των 

παικτών οι οποίοι μαθαίνουν διασκεδάζοντας ταυτόχρονα. Τα θετικά λοιπόν που 

απορρέουν από τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ο αποτελεσματικός 

συνδυασμός της γνωστικής διαδικασίας με τη διασκέδαση και την μάθηση. Οι 

παίκτες συμμετέχουν ενεργά και διαδραστικά με τους υπόλοιπους παίκτες, 

εξοικειώνονται με την εκπαιδευτική έρευνα και παράλληλα η μάθηση γίνεται 

ευχάριστη και δημιουργική.  

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην Ελλάδα δεν έχουν 

σχεδιαστεί εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες για 

διαθεματική διδασκαλία και ειδικά μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που σχεδιάστηκε στην παρούσα 

μελέτη αποτελεί μια σημαντική πρώτη προσπάθεια για τα ελληνικά δεδομένα ενώ 

είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί στην 

πράξη. Ωστόσο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε με τον μοντέλο του καταρράκτη δεν 

επιτρέπει στους χρήστες να πάρουν γρήγορα μια λειτουργική εικόνα του συστήματος 
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κι ως εκ τούτου μπορεί με μια γρήγορη ενασχόληση να υποτιμηθεί η καταβαλλόμενη 

προσπάθεια του δημιουργού αλλά και οι δυνατότητες του προγράμματος. 

Στο αρχικό στάδιο καθορίστηκαν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του παιχνιδιού, 

όπως άλλωστε ορίζεται από το μοντέλο του καταρράκτη, και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του συστήματος. Ουσιαστικά σχεδιάστηκαν δυο 

χρήστες, ο διαχειριστής και ο παίκτης, καθένας από τους οποίους έχει συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες αλλά και δυνατότητες δράσης στο σύστημα. Μέσα από τις ερωτήσεις 

που απαντάνε οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώνουν δωμάτια κατακτώντας παράλληλα 

τη γνώση. Σημαντικό θετικό στοιχείο της συγκεκριμένης δυνατότητας είναι το 

γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το είδος του παιχνιδιού μεταξύ  free play 

και challenge. Ο παίκτης δηλαδή επιλέγει εάν θέλει να προηγηθεί και να παίξει 

ελεύθερα σε όλα τα δωμάτια ή εάν θέλει σταδιακά να συναγωνιστεί με τους 

υπόλοιπους παίκτες ανοίγοντας δωμάτια διαδοχικά.  

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει σχεδιαστεί επίσης για 

αρκετές τάξεις του σχολείου και μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις 

πληροφορίες που θα εισάγει ο διαχειριστής. Το παραπάνω είναι ιδιαιτέρως θετικό 

διότι σημαίνει ότι μπορεί ο μαθητής από την αρχή της πρώτης τάξης του σχολείου και 

μέχρι το τέλος του να παίζει ένα παιχνίδι το οποίο να αναπαριστά την μαθησιακή του 

πορεία στο συγκεκριμένο μάθημα των μαθηματικών. Συνεπώς μπορεί με έναν 

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο να παρακολουθεί την πορεία του αλλά και να 

ανατρέχει σε πληροφορίες που μπορεί να του είναι χρήσιμες. 

Επιπρόσθετα είναι αναγκαίο να επισημάνουμε στα θετικά σημεία του συγκεκριμένου 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού ότι μπορεί να δράσει επικουρικά της 

διδασκαλίας δεδομένου ότι δεν προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις για τον χρήστη. 

Αρκεί ένας web browser, καθώς και μια τελευταία έκδοση Macromedia Flash Player. 

Συνεπώς τα παιδιά μπορούν με ευκολία να έχουν πρόσβαση σε αυτό, να ασκούνται 

στα μαθηματικά, να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, να συνδέουν το 

περιεχόμενο του παιχνιδιού με τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες και τελικά να 

ενεργούν αυτόνομα στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκομίζοντας έτσι μη στείρες 

γνώσεις. 

Προτείνεται όμως για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο όλων των παραπάνω 

δυνατοτήτων του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού να 

πραγματοποιηθούν μελλοντικά έρευνες που θα χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 

παιχνίδι μαθητές και στη συνέχεια θα καταγράφουν τις εμπειρίες τους αλλά και τη 
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μαθησιακή του πορεία. Έτσι θα μπορέσει στη πράξη να αξιολογηθεί αυτό το 

εκπαιδευτικό εργαλείο, θα ανευρεθεί η συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στη συνέχεια θα μπορέσουν να εντοπιστούν τυχόν σημεία βελτίωσης.  

6.2 Συμπεράσματα έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των μαθητών του 1
ου

Γυμνασίου 

Ωραιοκάστρου απέναντι στα μαθηματικά και αν αυτή διαφοροποιείται όταν το 

μάθημα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με χρήση παιχνιδιού. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκαν έντεκα ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται κατά την 

παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των 

ερευνητικών υποθέσεων αποτελεί μία μέθοδο αξιόπιστη για τον προσδιορισμό του 

πλαισίου της έρευνας.  Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 

διαφορετικές στατιστικές αναλύσεις και με πλήθος ελέγχων συσχετίσεων.  Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι μαθητές από κάθε τάξη 

παρουσιάζουν υψηλή εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή και των ηλεκτρονικών 

συσκευών τεχνολογίας και εξίσου υψηλή εξοικείωση στη χρήση του διαδικτύου. Το 

γεγονός αυτό ενδέχεται να συμβάλλει θετικά την αποδοχή και την κατανόηση του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού το οποίο βασίζεται στο διαδίκτυο και προϋποθέτει τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Η εξέταση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές στην 

άποψη των μαθητών για τα μαθηματικά πριν και μετά το παιχνίδι. Οι διαφορές αυτές 

γίνονται φανερές από τον υπολογισμό της διαφοράς του μέσου όρου των απαντήσεων 

που έχουν βασιστεί σε κλίμακα Likert. Το μέτρο αυτό φανερώνει ότι μετά το παιχνίδι 

οι μαθητές αισθάνονται μεγαλύτερη απόλαυση πιο έντονο κίνητρο και 

αλληλεπίδραση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας το παιχνίδι. Η 

διαπίστωση αυτή έρχεται σε συμφωνία με τις έρευνες των Παναγιωτακόπουλου & 

Γιαννοπούλου, (2011), Prensky, (2001), Mitchell&Smith, (2004). Ωστόσο φαίνεται 

ότι η αντιληπτή σημαντικότητα των μαθηματικών η εμπιστοσύνη και η 

αυτοπεποίθηση και η εμπλοκή δεν έχουν επηρεαστεί θετικά. Οι μαθητές 

παρουσιάζουν ουδέτερη ή θετική στάση στην προοπτική να παρακολουθούν και να 

εξετάζονται με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης και με την επιθυμία τους να 

χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο σε αντικατάσταση του φροντιστηριακού μαθήματος. 

Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει λόγω της μικρής εξοικείωσης που έχουν μαθητές με 

αυτό τον τρόπο διδασκαλίας και είναι πιθανό να συνδέεται με τον βαθμό 
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επιφυλακτικότητας απέναντι σε αυτό το νέο τρόπο διδασκαλίας και μειωμένης 

αυτοπεποίθησης στο μάθημα των μαθηματικών. 

Στη συνέχεια της έρευνας οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν το παιχνίδι που 

χρησιμοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κατά την αξιολόγησή τους φαίνεται 

ότι η παρουσίαση των μαθηματικών εννοιών μέσω του παιχνιδιού πέτυχε το στόχο 

της σε μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα το παιχνίδι τους φάνηκε αρκετά ευχάριστο, 

σύγχρονο, πρωτοποριακό, προσεγμένο, καινοτόμο, κατανοητό, διαφορετικό, 

αντιληπτό, στοχευμένο, σημαντικό, ικανοποιητικό και εύκολο. Σε μέτριο βαθμό 

φαίνεται να τους φάνηκε ενδιαφέρον.  Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν το φύλο και η 

τάξη των μαθητών επηρεάζει την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση παιχνιδιού. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

αυτές οι δύο ερευνητικές υποθέσεις επιβεβαιώνονται καθώς φάνηκε ότι τα κορίτσια 

είναι πιο δεκτικά στη συμμετοχή στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ η 

πρώτη τάξη του γυμνασίου φαίνεται να είναι λιγότερο δεκτική να διδάσκεται, να 

μελετά και να παρακολουθεί τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Το εύρημα αυτό 

παρουσιάζει συμφωνία με τη διαπίστωση του Παπαναστασίου, (2001), ότι 

βιβλιογραφία «οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά επηρεάζονται από 

πολλούς παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, μέθοδοι διδασκαλίας» ενώ διαφωνεί με τη 

διαπίστωση των Tapia&Marsh, (2004) και Facer(2006), ότι τα αγόρια είναι πιο 

δεκτικά στην ανοικτή και εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθηματικών μέσω 

παιχνιδιού. Παρόλα αυτά η πρώτη τάξη είναι αυτή η οποία παρουσιάζει τον 

υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης τόσο με τις ηλεκτρονικές συσκευές όσο και με τη 

χρήση του διαδικτύου. Παρατηρείται δηλαδή μια αντίθεση η οποία βρίσκει 

ανταπόκριση στις έρευνες των Cavanaughet.al., (2006), Hillet.al., (2011), West, 

(2011) και Rice, (2006) που αναφέρουν ότι η ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας 

στην αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως μάθησης.  

Στη συνέχεια η παραγοντική ανάλυση δημιούργησε πέντε παράγοντες: (1) Την 

αυτοπεποίθηση και την άνεση επίλυσης των μαθηματικών, (2) τη σημαντικότητα των 

μαθηματικών και τη δυσκολία του μαθητή ανεξάρτητα από την τεχνολογική 

εξοικείωση που έχει, (3) τη σχέση αλληλεπίδρασης και απόδοσης ή ευελιξίας του 

μαθητή στο μάθημα των μαθηματικών, (4) την ευελιξία του μαθητή σε ατομικό 

επίπεδο η οποία υποστηρίζεται την παραδοσιακή διδασκαλία και (5) την αναγνώριση 

της χρησιμότητας των μαθηματικών μελλοντικά σε επαγγελματικό επίπεδο και η 
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ανησυχία απόδοσης γενικότερα στο μάθημα συγκριτικά με άλλα μαθήματα. Οι 

παράγοντες που προέκυψαν υπογραμμίζουν τις πιο σημαντικές συνδιακυμάνσεις των 

μεταβλητών και αναδεικνύουν τον προβληματισμό των μαθητών από κάθε τάξη και 

ανεξάρτητα από το φύλο σε σχέση με τα μαθηματικά ως μάθημα. Στη συνέχεια 

εξετάζονται δύο επιπλέον ερευνητικές υποθέσεις: η πρώτη αφορά την τελική 

αντίληψη για το μάθημα των μαθηματικών που συμβάλλει θετικά στην αξιολόγηση 

του μαθήματος και η δεύτερη αναφέρεται στις διάφορες της άποψης των μαθητών για 

τα μαθηματικά πριν και μετά το παιχνίδι κατά την ανάλυση διακύμανσης 

διαπιστώνεται οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού μεταβάλλονται σημαντικά 

μετά το παιχνίδι.  

Συνεπώς, η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει θετικά σε όλες τις μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου και άρα επιβεβαιώνονται όλες οι ερευνητικές υποθέσεις και 

διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία συμβάλλει θετικά στην αντιληπτή σημαντικότητα στην απόλαυση στην 

εμπιστοσύνη στο κίνητρο την εμπλοκή και την αλληλεπίδραση. Η σημαντικότητα 

μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή της σημαντικότητας, της στόχευσης, του 

επίκαιρου χαρακτήρα και της ικανοποιητικής παρουσίασης του παιχνιδιού. Η 

απόλαυση μετά το παιχνίδι φαίνεται ότι μεταβάλλεται ανάλογα με τη στόχευση, την 

καινοτομία και τη σημαντικότητα που αντιλαμβάνονται οι μαθητές. Η εμπιστοσύνη 

μετά το παιχνίδι μεταβάλλεται ανάλογα με τη στόχευση και την κατανοητή προβολή 

του μαθήματος μέσω του παιχνιδιού. Το κίνητρο του μαθητή μετά από το παιχνίδι 

μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσο σύγχρονο φαίνεται και με την αντιληπτή 

σημαντικότητα. Η εμπλοκή του μαθητή αφότου του έχει συμμετάσχει στο παιχνίδι 

μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαφορετικότητα, το πόσο επίκαιρο του φαίνεται το 

παιχνίδι και το πόσο ικανοποιητικά κάλυπτε το μαθησιακό στόχο. Η αλληλεπίδραση 

μεταβάλλεται ανάλογα με τη στόχευση ανάλογα με το πόσο σύγχρονο φαίνεται το 

παιχνίδι και ανάλογα με το πόσο ικανοποιητικά καλείται το στόχο του. Όπως 

προκύπτει υπάρχουν μεταβλητές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τους μαθητές 

και αυτές είναι η διαφορετικότητα η στόχευση να είναι σύγχρονο το παιχνίδι, να 

παρουσιάζει ικανοποιητικά την εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι κατανοητό και 

καινοτόμο.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ της προθυμίας των 

μαθητών να χρησιμοποιούν διάφορους σκοπούς την ανοικτή και εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση και των μεταβλητών που αφορούν στην αξιολόγηση του παιχνιδιού. Οι 

διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση συσχετίσεων είναι ότι η προθυμία 

των μαθητών μέσω του παιχνιδιού ενισχύεται αν αυτή είναι στοχευμένη, η προθυμία 

για εξέταση στα μαθηματικά μέσω του παιχνιδιού ενισχύεται εάν η διδασκαλία είναι 

κατανοητή, η προθυμία εξ αποστάσεως μελέτης των μαθηματικών αυξάνεται όταν η 

διδασκαλία είναι πρωτοποριακή, καινοτόμα και σύγχρονη, η χρήση του παιχνιδιού θα 

ήταν αποδεκτή ως συμπλήρωμα του σχολείου ή ως φροντιστηριακό μάθημα εάν 

μέσω του παιχνιδιού η διδασκαλία είναι κατανοητή, αντιλήψιμη, ικανοποιητική, 

στοχευμένη και σημαντική. Τέλος οι μαθητές θα είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν 

το παιχνίδι εκπαίδευσης και για άλλα μαθήματα εάν συντρέχουν όλοι οι παράγοντες 

αξιολόγησης. Δηλαδή εάν είναι κατανοητό, αντίληψιμο, εύκολο, ευχάριστο, 

ενδιαφέρον, ικανοποιητικό, προσεγμένο, σημαντικό, πρωτοποριακό, καινοτόμο, 

σύγχρονο, στοχευμένo και διαφορετικό. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την 

ανάλυση συσχετίσεων το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0.000 και οι αλληλεπιδράσεις 

είναι ασθενείς. Επισημαίνεται επίσης ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας σύμφωνα με το δείκτη Cronbach’s Alpha ο οποίος 

κυμαίνεται από 0,851 μέχρι και 0,899. 

 

6.3 Συζήτηση 

Συνοπτικά έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές παρουσιάζουν υψηλή εξοικείωση με τη 

χρήση του υπολογιστή και των ηλεκτρονικών συσκευών τεχνολογίας και εξίσου 

υψηλή εξοικείωση στη χρήση του διαδικτύου, ενώ υπάρχουν διαφορές στην άποψη 

των μαθητών για τα μαθηματικά πριν και μετά το παιχνίδι. Επίσης αποδείχτηκε ότι 

μετά το παιχνίδι οι μαθητές αισθάνονται μεγαλύτερη απόλαυση πιο έντονο κίνητρο 

και αλληλεπίδραση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας το παιχνίδι 

και ότι οι μαθητές παρουσιάζουν ουδέτερη ή θετική στάση στην προοπτική να 

παρακολουθούν και να εξετάζονται με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης και 

με την επιθυμία τους να χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο σε αντικατάσταση του 

φροντιστηριακού μαθήματος. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τα 

ευρήματα της έρευνας των Lynn (2011), αλλά διαφωνούν με τα ευρήματα των 

Πανουτσόπουλου & Σάμψων (2010), οι οποίοι δεν εντόπισαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις στάσεις των μαθητών με την εξ αποστάσεως διδασκαλία των 

μαθηματικών με χρήση του παιχνιδιού. Αποδείχτηκε επίσης ότι τα κορίτσια είναι πιο 
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δεκτικά στη συμμετοχή στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ η πρώτη 

τάξη του γυμνασίου φαίνεται να είναι λιγότερο δεκτική να διδάσκεται, να μελετά και 

να παρακολουθεί τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τους 

Cavanaughet.al., (2006), που υποστηρίζουν ότι τα εξ αποστάσεως προγράμματα 

μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους μαθητές, αλλά 

υπάρχουν περιορισμοί, που εντοπίζονται στις μικρότερες ηλικίες. 

Κάποιες επιπλέον διαπιστώσεις είναι ότι η χρήση του παιχνιδιού συμβάλλει θετικά σε 

όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου, η εισαγωγή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει θετικά στην αντιληπτή 

σημαντικότητα στην απόλαυση στην εμπιστοσύνη στο κίνητρο την εμπλοκή και την 

αλληλεπίδραση, η διαφορετικότητα η στόχευση να είναι σύγχρονο το παιχνίδι, να 

παρουσιάζει ικανοποιητικά την εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι κατανοητό και 

καινοτόμο και ότι οι μαθητές θα είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι 

εκπαίδευσης και για άλλα μαθήματα εάν συντρέχουν όλοι οι παράγοντες 

αξιολόγησης. Συνεπώς  μπορεί να λεχθεί ότι  η ανοικτή και εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση με ενσωμάτωση παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 

δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη λειτουργώντας παράλληλα με την διδασκαλία στην 

τάξη. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τη διαπίστωση της  Rice, (2006) η οποία 

υποστηρίζει την αποδοτικότητας της μάθησης μέσω του παραδοσιακού μοντέλου και 

την σημαντικότητα της συμπληρωματικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω του 

παιχνιδιού, στη θέση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ωστόσο ο σχεδιασμός της 

ανοικτής και εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης θα πρέπει να πληροί όλες τις 

προδιάγραφες ποιότητας που έχουν εξεταστεί, διότι αυτό θα συμβάλει στην ευρεία 

επέκταση αυτού του εκπαιδευτικού μοντέλου.   

 

6.4 Περιορισμοί 

Ο πρώτος περιορισμός της έρευνας είναι η περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία σε 

ότι αφορά την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση του παιχνιδιού. 

Αυτό δεν επέτρεψε το αυξημένο πλήθος συγκρίσεων αποτελεσμάτων που 

προέρχονται από σχολικές μονάδες στην Ελλάδα. Ο δεύτερος περιορισμός είναι το 

γεγονός ότι επιλέχθηκε μία συγκεκριμένη περιοχή για τη διεξαγωγή της έρευνας, 

γεγονός το οποίο δίνει περισσότερο τοπικό χαρακτήρα στην έρευνα, περιορίζοντας 

έτσι τη δυνατότητα για γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ένα από τα σημαντικά 
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ζητήματα της έρευνας είναι ότι επιχειρήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη 

κατανόηση των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου της έρευνας από τους μαθητές 

προκειμένου να καταφέρουν να απαντήσουν αντιπροσωπευτικά χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως είναι η κατανόηση των ερωτημάτων. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο έχει ήδη αξιολογηθεί σε 

προηγούμενες έρευνες και επιπλέον η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε 

μέσω δοκιμαστικών συμπληρώσεων πριν από τη διανομή του.   

Ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 

ύστερα από μόλις μία χρήση του παιχνιδιού για τη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Αυτό αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα, ο οποίος δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων όπως θα συνέβαινε εάν η διδασκαλία είχε πραγματοποιηθεί 

για παραπάνω από μία φορές και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως εκ 

τούτου οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αποτυπώνουν την πρώτη εικόνα που 

αποκόμισαν οι μαθητές και όχι την τελική τους στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία των μαθηματικών με χρήση παιχνιδιού. Οι παραπάνω περιοριστικοί 

παράγοντες είναι πιθανόν να περιορίζουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων τα οποία 

φαίνεται να συμφωνούν με μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας ενώ δεν θα πρέπει να 

παραβλέπεται ο δείκτης αξιοπιστίας της έρευνας ο οποίος κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα, το μέτρο επάρκειας της δειγματοληψίας και το τεστ σφαιρικότητας του 

Bartlett.  

 

6.5 Προτάσεις 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω προτείνεται:  

 Η εφαρμογή το μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση του παιχνιδιού 

για το μάθημα των μαθηματικών και η διεξαγωγή έρευνας ύστερα από 

τουλάχιστον 10 χρήσεις του παιχνιδιού.  

 Η πραγματοποίηση της έρευνας σε μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή χωρίς 

τον περιορισμό σε αποκλειστικά μόνο μία σχολική μονάδα.  

 Η συμπλήρωση της επανάληψης της έρευνας με πραγματοποίηση 

συνεντεύξεων από τους καθηγητές σχετικά με την αντιληπτή απόδοση του 

μοντέλου αυτού στην επίδοση των μαθητών. 

 Η εισαγωγή τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένου 

ότι οι μαθητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι τόσο με τα συστήματα της 
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τεχνολογίας όσο και με τη χρήση του διαδικτύου. Αυτό θα συμβάλλει στην 

εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία για διδακτικούς σκοπούς και 

είναι πιθανό να δημιουργήσει διαφορετικά αποτελέσματα μελλοντικά. 
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