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Περίληψη 

XΡΗΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

 

Στη σημερινή εποχή με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ραγδαία εισαγωγή νέων 

τεχνολογικών εργαλείων στη σχολική τάξη, η τεχνολογία Επαυξημένης 

πραγματικότητας έχει αρχίσει να κερδίζει το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών, όλων 

των βαθμίδων εκπαίδευσης, σαν ένα σημαντικό καινοτόμο εργαλείο μάθησης και 

εκπαίδευσης. Η τεχνολογία Επαυξημένης πραγματικότητας θολώνει το όριο μεταξύ του 

τι υφίσταται πραγματικά και του τι είναι εικονικό, ενισχύοντας τα αισθητηριακά 

ερεθίσματα της όρασης και της ακοής με ήχους, βίντεο και γραφικά ή δεδομένα 

εντοπισμού, προσφέροντας έτσι μοναδικές εκπαιδευτικές εμπειρίες στου μαθητές. 

 

Μέσα από αυτή την εργασία μεθοδεύεται μια προσέγγιση της χρήσης ενός εργαλείου 

τεχνολογίας Επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) με σκοπό να εξετάσει 

τη συμβολή της AR ως καινοτόμο διδακτικό εργαλείο, στην ανάπτυξη του γλωσσικού 

τομέα αλλόγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά τη συμμετοχή τους σε 

κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες. Συμμετέχοντες αποτέλεσαν 9 αλλόγλωσσοι 

μαθητές προσχολικής ηλικίας που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της ορεινής 

Ξάνθης και φοιτούν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη 

διενέργεια της παρούσας εργασίας ήταν αυτή της μελέτης περίπτωσης. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας από την παρατήρηση των παιδιών έδειξαν θετικά 

οφέλη κατά την ενασχόληση των συμμετεχόντων με το εργαλείο Επαυξημένης 

πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα φάνηκε πως επιτεύχθηκε η κατανόηση προφορικού 

λόγου και εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο των συμμετεχόντων, διορθώνοντας ταυτόχρονα 

και αρθρωτικά λάθη. Επιπλέον συμπεριφορές όπως η προσοχή και τα μαθησιακά 

κίνητρα παρουσίασαν αύξηση και οι γνωστικοί στόχοι της κάθε δραστηριότητας φάνηκε 

να επιτυγχάνονται. Συμπερασματικά η χρήση εργαλείων Επαυξημένης πραγματικότητας 

μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην κατανόηση και την ανάπτυξη του προφορικού 
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λόγου με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου αλλόγλωσσων μαθητών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, αλλόγλωσσα παιδιά, προσχολική 

ηλικία, ενίσχυση προφορικού λόγου. 
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Abstract 

THE USE OF AUGMENTED REALITY FOR THE COMPREHENSION 

OF VERBAL COMMUNICATION: CASE STUDY IN PRE-SCHOOL-AGE 

CHILDREN SPEAKING A FOREIGN LANGUAGE. 

 

   Nowadays, with the advance of technology and the rapid introduction of new 

technological tools in the classroom, the technology of Augmented reality has started to 

gain the interest of several teachers, at all levels of education, as an important and 

innovative tool of learning and education. The technology of Augmented reality befogs 

the boundary between what exists in reality and what is virtual, by reinforcing the 

sensory stimuli of vision and hearing with sounds, video and graphics or tracking data, 

thus offering unique educational experiences to the learners. 

 

   The present dissertation aims to approach the use of a certain tool of the technology of 

Augmented Reality, in order to examine the contribution of Augmented Reality, as an 

innovative teaching tool, to the development of language in pre-school-age children 

speaking a foreign language, during their participation in appropriately structured 

activities. The participants were 9 pre-school-age learners speaking a foreign language 

who belong to the Muslim minority population of mountainous Ksanthi (Xanthi) and are 

students in public Kindergarten. The method chosen for carrying out the present study 

was that of a case study. 

 

   The results of the study emerging from the observation of the children have shown 

positive benefits during the participants’ engagement in the use of the tool of Augmented 

reality. More specifically, the comprehension of verbal communication seems to have 

been achieved and the use of vocabulary appears to have been enriched, when at the 

same time, articulatory mistakes have been corrected.  Furthermore, behavior patterns, 

such as attention and learning motives, increased and the cognitive aims of each activity 

appeared to be accomplished. In conclusion, the use of Augmented reality tools can 

function in a reinforcing way for the comprehension and the development of verbal 

communication by enriching the vocabulary of students speaking a foreign language.  
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Key words: Augmented Reality, children speaking a foreign language, pre-

school-age, reinforcement of verbal communication. 
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Συμβολισμοί  

Επαυξημένη πραγματικότητα : ΕΠ 

Augmented Reality : AR 

 



 

1 

 

 Εισαγωγή 

Η συνεχής εξέλιξη των νέων τεχνολογιών συνδυαστικά με τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές ανάγκες οδηγούν στην εποχή της καινοτομίας. Σε μια νέα εποχή 

μετάβασης από τη μάθηση μέσω φυσικής παρουσίας και επικοινωνίας στην εξ 

αποστάσεως και φορητή μάθηση. 

 

Το ενδιαφέρων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων έχει μετατοπιστεί στην 

ηλεκτρονική μάθηση με χρήση μικρών φορητών συσκευών με στόχο την εφαρμογή 

καινοτόμων δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών 

διευκολύνοντας τη διδακτική διαδικασία. Τέτοιου είδους εμπειρίες και καινοτομίες με 

χρήση φορητών συσκευών επιτυγχάνονται με εφαρμογές που στηρίζονται στην 

επαυξημένη πραγματικότητα. Οι εφαρμογές τις επαυξημένης πραγματικότητας (AR) 

αφορούν στην αλληλεπίδραση του πραγματικού κόσμου με ψηφιακά αντικείμενα σε 

πραγματικό χρόνο. Ένα σενάριο καθοδηγεί τη δράση και την εμπειρία των χρηστών. 

 

Η χρήση τεχνολογιών AR στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αποτελεί 

πρόκληση διεθνούς επιπέδου. Το ερευνητικό πεδίο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο 

έχοντας ακόμη μεγάλο περιθώριο για έρευνα σε σχέση με την εφαρμογή AR στην 

εκπαίδευση. Η προτεινόμενη μελέτη θα συμβάλει στη μελέτη του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού σεναρίων που θα αξιοποιεί AR εφαρμογές στο θεματικό πεδίο της 

διδασκαλίας της γλώσσας. 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει αν η χρήση της 

τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση του προφορικού λόγου αλλόγλωσσων 

μαθητών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα να εξεταστεί η συμβολή ανοιχτών 

εφαρμογών και περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας στην εκμάθηση - κατανόηση 

της ελληνικής γλώσσας από παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν μιλούν την ελληνική 

γλώσσα και ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. 

 

Η γλωσσική πολιτική από το 1990 μέχρι σήμερα, διατηρεί μια σταθερότητα με 

ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς την αντίληψη και αντιμετώπιση της διγλωσσίας σε 
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σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Βασικοί στόχοι της 

διδασκαλίας της ελληνικής ως Β' Γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές είναι η απόκτηση 

γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου σε ικανοποιητικό 

βαθμό για την κάλυψη των εκάστοτε επικοινωνιακών αναγκών, η κατανόηση της δομής 

και της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας, η συνειδητοποίηση των διαφόρων τύπου 

λόγου και η πρακτική εξάσκηση μέσα από την εφαρμογή των γλωσσικών κανόνων, που 

καθορίζουν το μηχανισμό λειτουργίας της γλώσσας. Η μέθοδος που προτείνεται για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως Β΄ γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές, είναι η 

επικοινωνιακή σύμφωνα με την οποία αξιοποιούνται οι πρότερες γνώσεις των μαθητών 

και ακολουθείτε η ολική χρήση της γλώσσας προσπαθώντας να προσφέρει στα παιδιά 

πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις που δύναται να συναντήσουν στην 

καθημερινότητά τους (Ρεπούσης, 2000). Στη διεθνή βιβλιογραφία η αναφορά που γίνεται 

για την εκπαίδευση αλλόγλωσσων ή δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι θα 

λέγαμε περιορισμένη εν συγκρίσει με το ερευνητικό κομμάτι που αφορά άλλες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

 

Ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις και 

στα μέτρα αντιμετώπισης των αλλόγλωσσων παιδιών, όπως τάξεις υποδοχής, και ειδικά 

νηπιαγωγεία αλλά ούτε δίγλωσση εκπαίδευση οποιουδήποτε είδους. Το μοναδικό σημείο 

όπου γίνεται αναφορά στον οδηγό της νηπιαγωγού, σε παιδιά που ανήκουν στη 

μειονότητα έχει να κάνει με το κοινωνικό συναισθηματικό κομμάτι της αγωγής και το 

σεβασμό της όποιας διαφορετικότητας των παιδιών (ηθικό - θρησκευτική) για την 

καλύτερη και ομαλότερη ένταξη των παιδιών στην ομάδα (ΥΠΕΠΘ, 1989). 

 

Από πολύ νωρίς τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες του περιβάλλοντός 

τους εκ γενετής επανδρωμένα με ιδιαίτερες κατά τους ερευνητές ικανότητες, 

αντιλαμβανόμενα την όλη διαδικασία σαν παιχνίδι. Ωστόσο μελέτες έχουν επισημάνει 

την απαιτητικότητα της διαδικασίας για συνεχή άσκηση από τα παιδιά και ενίσχυση από 

το περιβάλλον τους. Για να κατακτήσει ένα παιδί τον προφορικό λόγο πρέπει να του 

παρέχονται πλούσια και βοηθητικά ακουστικά και γλωσσικά ερεθίσματα (Τριάρχη- 

Herrman, 2005). 
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Το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος όπου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην 

ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων παιδιών στο ελληνικό σχολείο. Για μια διαπολιτισμική 

τάξη υπάρχουν πολλές τεχνικές διδασκαλίας με επικρατέστερη ως προς την 

αποτελεσματικότητα την τεχνική της συνεργατικής μάθησης, η οποία χρησιμοποιείται 

στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης αξιοποιώντας κατάλληλα μέσα και εκπαιδευτικό 

υλικό. 

 

Η χρήση ποικίλων μέσων και τεχνικών στην προσχολική εκπαίδευση όπως 

δραματοποίηση, λεκτικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων είναι ένας από τους λόγους που 

υποδεικνύει το χώρο ως κατάλληλο να ευνοήσει την επικοινωνιακή εκμάθηση της 

δεύτερης - κυρίαρχης γλώσσας. Στο νηπιαγωγείο η γλώσσα των παιδιών, 4 και 5 ετών 

βρίσκεται σε εξέλιξη και δομείται σταδιακά εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο τους, εκτός 

από τη λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται ιδιαίτερα και η μη λεκτική επικοινωνία 

(χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, τονισμός και χρωματισμός της φωνής) δηλαδή 

γίνεται χρήση επικοινωνιακής γλώσσας και όχι ακαδημαϊκής (Cummins, 1999). 

 

Λόγω του μικρού της ηλικίας χρειάζονται κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και 

τεχνικές για να διαμορφωθεί κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον και να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον των παιδιών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εισαγωγή και 

η χρήση τεχνολογικών εργαλείων γενικά στην εκπαίδευση, αλλά και στο νηπιαγωγείο 

συνέβαλε ιδιαιτέρως προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Η/Υ αποτελεί ένα εργαλείο χρήσιμο 

για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, αναβαθμίζοντας το μαθησιακό περιβάλλον και 

υποστηρίζοντας τη μάθηση, εξάπτοντας την φαντασία και την περιέργεια των παιδιών 

διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Έρευνες υποδεικνύουν τη χρήση Η/Υ, 

κινητών συσκευών, tablet και εγγενών εφαρμογών ακόμη και στην προσχολική ηλικία 

για την σταδιακή εξέλιξη της σκέψης (Ντολιοπούλου, 1999). 

 

Στον εκπαιδευτικό χώρο το κύριο ερευνητικό υλικό αντλείτε από χώρες του 

εξωτερικού όπου έχουν γίνει εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς ξεκινώντας από μαθητές προσχολικής ηλικίας και 

καταλήγοντας σε υποψήφιους εκπαιδευτές. Αναλύοντας ένα πλήθος ερευνών από το 

2003 μέχρι το 2013, 32 στον αριθμό, προέκυψε ότι η η χρήση επαυξημένης 
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πραγματικότητας έγινε κυρίως για την περαιτέρω εξήγηση μιας θεματικής ενότητας. 

Δηλαδή για την υποστηρικτική κάλυψη του μαθήματος και για την ενίσχυση των 

μαθητών με ψηφιακούς πόρους. Στα σημαντικότερα οφέλη συγκαταλέγονται τα 

μαθησιακά και η παροχή επιπρόσθετων κινήτρων αυξάνοντας και την ενεργή συμμετοχή 

τους ως άμεσοι εμπλεκόμενοι στη διδασκαλία (Ατσικπάση & Φωκιάδης, 2016). Σαν 

μειονεκτήματα στην αξιοποίηση επαυξημένης πραγματικότητας αναφέρονται οι 

δυσκολίες χειρισμού των συσκευών από τους εκπαιδευόμενους καθώς και η μετατόπιση 

του ενδιαφέροντος τους στο εργαλείο παρά στο μαθησιακό αντικείμενο που 

πραγματεύονται. 

 

Αυτού του τύπου οι εφαρμογές λόγω του ότι χρησιμοποιούν αντικείμενα αντί για 

λέξεις-κλειδιά μπορούν να παρακάμψουν τα τυπικά εμπόδια που πηγάζουν από τη χρήση 

της γλώσσας όπως ανάγκη μετάφρασης. 

 

Οι Tom & Rambli (2013) μελέτησαν την αντιμετώπιση της διδακτικής μαθημάτων 

προσχολικής αγωγής με τη χρήση ενός βιβλίου εμπλουτισμένου με στοιχεία 

επαυξημένης πραγματικότητας, μέσω μιας φορητής συσκευής. Συμπερασματικά η 

αλληλεπιδραστική αυτή εμπειρία προσέφερε στους μαθητές ένα πιο διασκεδαστικό, 

συμμετοχικό και δημιουργικό μάθημα. 

 

Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε το βασισμένο στην 

επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας συμπέρασμα ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές σε 

οποιαδήποτε γλωσσική ομάδα και αν ανήκουν (Ρομά, μουσουλμάνοι, μετανάστες, 

παλιννοστούντες) κρίνεται απαραίτητο να δεχτούν υποστήριξη για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα και για να επιτύχουν στο ελληνικό σχολείο, 

ώστε στη συνέχεια να αποτελέσουν ισάξια παραγωγικά μέλη της κοινωνίας τους (Ruiz, 

1984). Τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε στην εκπαιδευτική 

κοινότητα της Θράκης το πιλοτικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης που προτίθεται 

να αναλάβει και να υλοποιήσει το Ι.Ε.Π σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε αμιγώς 

μειονοτικούς οικισμούς της Θράκης με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον κίνητρο αποτέλεσε η ταχεία εισαγωγή των κινητών 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσω εφαρμογών, που χρησιμοποιούν ως πλατφόρμα 
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ανάπτυξης το λειτουργικό σύστημα Android. Τέλος ισχυρό κίνητρο αποτέλεσε η 

ενασχόληση με τα τεχνολογικά εργαλεία και η ανάγκη για μια πρόταση η οποίο θα 

συμβάλλει θετικά στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας σε αυτόν τον τομέα. 

 

Σύμφωνα με τον Β. Φθενάκη η πολιτισμική ετερογένεια και η κοινωνική 

πολυπλοκότητα συνεχώς αναγνωρίζεται ότι προσφέρουν στη βελτίωση της μαθησιακής 

βάσης και ότι θα πρέπει να τύχουν ανάλογης επωφελούς χρησιμοποίησης. Η γλωσσική 

πολυτυπία κρίνεται πλέον πολύτιμη (Τριάρχη- Herrman, 2005). Η συνύπαρξη γλωσσών 

και κατά συνέπεια η ανάπτυξη της γλωσσικής ετερότητας αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο 

για μελέτη και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Από τη συνύπαρξη μαθητών φυσικών 

ομιλητών της ελληνικής με ομιλητές με πρώτη γλώσσα διαφορετική από την ελληνική 

τίθεται η ανάγκη για διαχείριση της γλωσσικής πολυμορφίας και εφαρμογή ειδικών 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

 

Σκοπός 

 

Η συγγραφή αυτής της εργασίας αναφέρεται στη σημασία των τεχνολογικών 

εργαλείων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα στο κατά πόσο είναι εφικτή η 

παρουσία και η χρήση των εργαλείων στην τάξη του νηπιαγωγείου αλλά και στην 

ανταπόκριση των μικρών μαθητών στα νέα μαθησιακά εργαλεία. Με την απλή και 

εύκολη χρήση τεχνολογικών εργαλείων όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα tablets ή 

τα smartphones τα παιδιά εντάσσονται αβίαστα στο χώρο της τεχνολογίας αποκτώντας 

γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. 

 

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας πειραματικής εφαρμογής 

σε μαθητές προσχολικής ηλικίας οι οποίοι ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της 

Θράκης και δε μιλούν την ελληνική γλώσσα, ώστε να διερευνηθούν και να 

αξιολογηθούν οι δυνατότητες εφαρμογών στην ενίσχυση της κατανόησης και της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.  

 

Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικές υποθέσεις που τίθενται είναι οι εξής : 

• η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας δύναται να ενισχύσει την 
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κατανόηση προφορικού λόγου αλλόγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας 

• η χρήση εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 

στη σχολική τάξη αυξάνει τα κίνητρα για ενεργό συμμετοχή των αλλόγλωσσων 

μαθητών προσχολικής ηλικίας. 

 

Η έρευνα κινείται σε τρεις άξονες. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο και τεκμηριώνονται βιβλιογραφικά τα θεωρητικά ζητήματα που 

απασχολούν τη συγκεκριμένη έρευνα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται 

η εισαγωγή στους στόχους, τη μεθοδολογία και τα ερωτήματα της έρευνας. Ακόμη 

αναπτύσσονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού της εφαρμογής, το σενάριό της, η 

προετοιμασία και η υλοποίησή της. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας 

πραγματοποιείται η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των παιδιών με το εργαλείο 

επαυξημένης πραγματικότητας και διατυπώνονται συμπεράσματα καθώς και πρόσθετες 

επεκτάσεις.  

 

Εικόνα 1. Επαύξηση πραγματικότητας 
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Α' Μέρος Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

 

Σήμερα όλο και περισσότερα παιδιά στις προσχολικές τάξεις μιλούν λίγο ή καθόλου 

την κυρίαρχη γλώσσα της χώρας που διαμένουν. Το ίδιο συμβαίνει και και στην ορεινή 

περιοχή του Νομού Ξάνθης όπου φοιτούν παιδιά που ανήκουν στη Μουσουλμανική 

Μειονότητα της Θράκης. 

 

Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες 

μουσουλμάνους Τουρκογενείς, Πομάκους και Αθίγγανους (Καρακατσάνης και 

Καραφύλλης, 2004). Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης έχει όλα τα 

αντίστοιχα διακαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών του ελληνικού κράτους με 

απόλυτη θρησκευτική και πολιτική ελευθερία. Η εκπαίδευση τους είναι συνταγματικά 

διασφαλισμένη με τη συνθήκη της Λωζάνης, την ελληνική νομοθεσία και την αρχή της 

διακρατικής αμοιβαιότητας κατά της οποίας τους παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής 

ανάμεσα σε ελληνικό δημοτικό σχολείο και μειονοτικό σχολείο (Παναγιωτίδης 2005 : 

191-202,213-217). 

 

Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και 

το Ελληνοτουρκικό Πρωτόκολλο του 1968 έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν μειονοτικά 

Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, 'Έρευνας 

και Θρησκευμάτων (Μαυρομάτης 2005 :309-310). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1 Προσχολική εκπαίδευση 

 

Η παιδαγωγική Επιστήμη υποστηρίζει την αναγκαιότητα παροχής πλούσιων και 

κατάλληλων ερεθισμάτων στα παιδιά από τα πρώτα χρόνια του βίου τους για την 

καλύτερη και ομαλότερη ένταξη τους στο κοινωνικό πλαίσιο άλλα και στη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα τους. Η προσωπικότητα του παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να 

δομηθεί με την απόκτηση βιωμάτων και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του σε όλους 

τους τομείς ανάπτυξης (Ντολιοπούλου, 2004). 

 

Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό και ιδιαίτερης παιδαγωγικής 

σημασίας μέρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η σημασία και η συμβολή του 

νηπιαγωγείου είναι μεγάλη ιδιαίτερα στους μαθητές που ανήκουν σε μη προνομιούχα 

κοινωνικά περιβάλλοντα. Η παιδαγωγική αξία του νηπιαγωγείου δεν ήταν γνωστή στη 

μειονότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980. Το άνοιγμα της προσχολικής 

εκπαίδευσης για τη μειονότητα έγινε πρόσφατα και όχι σαν αντικείμενο συμφωνίας της 

Ελλάδας με την Τουρκία επειδή στην προκειμένη χρονική περίοδο δεν ήταν ακόμη 

αναγνωρισμένη η παιδαγωγική συμβολή της προσχολικής εκπαίδευσης. Το νηπιαγωγείο 

είναι ένας χώρος που μπορεί να προσφέρει πολλές πληροφορίες για τις παιδαγωγικές 

τάσεις και επιλογές της μειονότητας. Για το νηπιαγωγείο δεν προβλέπεται εκπαίδευση 

στη μητρική γλώσσα. Κοινωνικοί και πολιτικοί λόγοι εξηγούν γιατί τα νηπιαγωγεία 

παραμένουν έξω από εκπαιδευτικές εφαρμογές. Οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής των 

κλειστών, παραδοσιακών οικισμών δεν δημιουργούν ανάγκες αγωγής και εκπαίδευσης 

των μικρών παιδιών, η μητέρα αποτελεί τον πυρήνα της αγωγής. 

 

Δίγλωσσα νηπιαγωγεία, κατά το πρότυπο των δημοτικών σχολείων, δεν υπάρχουν. 

Ούτε στη Συνθήκη της Λωζάνης ούτε και στις μεταγενέστερες διακρατικές ρυθμίσεις 

εκπαιδευτικών ζητημάτων (Ελληνοτουρκική Συμφωνία του 1951 και Μορφωτικό 

πρωτόκολλο του 1968), με βάση τις οποίες το μειονοτικό καθεστώς επεκτάθηκε εν μέρει 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει πρόβλεψη για την προσχολική εκπαίδευση. 
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Το κενό αυτό εξηγείται λόγω του (μέχρι πρόσφατα) μη υποχρεωτικού χαρακτήρα του 

νηπιαγωγείου. Η προσχολική εκπαίδευση παρέχεται στα ελληνόγλωσσα νηπιαγωγεία. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 νηπιαγωγεία λειτουργούν μόνο στις πόλεις και 

τις μικτές πληθυσμιακά περιοχές, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στις αμιγείς μειονοτικές 

κοινότητες των ορεινών περιοχών της Ξάνθης και της Ροδόπης. Ωστόσο από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και μέχρι το 2007-08 που θεσπίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας 

της προσχολικής εκπαίδευσης, διαμορφώνεται μια τάση φοίτησης των παιδιών της 

μειονότητας στο νηπιαγωγείο, η οποία είναι ιδιαίτερα ορατή στο νομό Ξάνθης. 

 

Την ίδια περίοδο αυξάνεται και ο αριθμός των μειονοτικών μαθητών που φοιτούν σε 

δημόσια δημοτικά σχολεία. Η αύξηση αυτή εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στο νομό 

Ξάνθης (Καρασμάνη & Καψή, 2008).  

 

Παρόλο που τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία εξακολουθούν να δέχονται τον κύριο 

όγκο των μαθητών, το έτος 2009-10 σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών της μειονότητας 

που βρίσκονταν στο δημοτικό, φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία (Ασκούνη). 

 

1.2 Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση 

 

Το να ανήκει κανείς στη μειονότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως φορέας πολιτιστικών βιωμάτων για τη δική τους βελτίωση και 

κοινωνικοποίηση αλλά και των άλλων μελών της κοινότητας στην οποία ανήκουν. Το 

κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της μειονότητας είναι εκείνο της 

επικοινωνίας εξαιτίας της μη γνώσης της κυρίαρχης γλώσσας. Η εκμάθηση της γλώσσας 

δύναται να γίνει με την διδασκαλία του παιδιού στη σωστή χρήση του νέου 

επικοινωνιακού κώδικα που χρησιμοποιεί ο συνομιλητής ή τουλάχιστο ενός νέου κοινού 

κώδικα που εξυπηρετεί και τους δύο ομιλητές. Σύμφωνα με αυτά κρίνεται αναγκαίο να 

τεθούν αρχικά οι βασικές αρχές που αφορούν τη “μητρική γλώσσα”, τη “δεύτερη 

γλώσσα” και την “ξένη γλώσσα”. Μητρική γλώσσα θεωρείτε εκείνη την οποία 

αναπτύσσει στο οικογενειακό περιβάλλον το παιδί από πολύ μικρή ηλικία. Αυτή η 

πρώτη γλώσσα μπορεί να είναι η εθνική ή μια τοπική διάλεκτος ακόμη και μια 

μειονοτική γλώσσα. Ως δεύτερη γλώσσα εννοείτε η κυρίαρχη γλώσσα που υποχρεούνται 
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να μάθουν οι γλωσσικές μειονότητες με σκοπό να γίνουν συναγωνιστικές. Ενώ ξένη 

γλώσσα είναι εκείνος ο γλωσσικός κώδικας που χρειάζεται να μάθουν αργότερα στη 

σχολική τάξη για την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών με ομιλητές άλλων χωρών 

(Ποταμίτη, 2017). 

 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τη “διγλωσσία” μια μεταβλητή κατάσταση που 

εξαρτάται από κοινωνικούς παράγοντες κυρίως και η οποία διαχωρίζεται σε ατομική, 

που αφορά την ικανότητα χρήσης περισσότερων από μία γλώσσες, και κοινωνική 

διγλωσσία, όπου γίνεται χρήση δυο γλωσσών. Στην Ελλάδα έχουμε ατομική διγλωσσία 

και όχι κοινωνική διγλωσσία (Γαβριλιάδη, 2007). 

 

Η δίγλωσση εκπαίδευση θέτει τους παρακάτω στόχους : 

1. Αναγνώριση της εθνότητας και της εθνικότητας του κάθε παιδιού 

2. Προσέγγιση και αποδοχή του διαφορετικού 

3. Παγίωση της στωικότητας και της αυτοσυγκράτησης 

4. Αποδοχή και προώθηση της μητρικής γλώσσας 

5. Χωρισμός σε τομείς του ρατσισμού 

6. Έμφαση στα κοινά πολιτισμικά διακριτικά με συνεργατικό πνεύμα και 

ομαδικότητα  

7. Προώθηση του διεθνισμού για την εξισορρόπηση καταστάσεων μεταξύ 

πλειοψηφίας και μειοψηφίας 

8. Ενασχόληση και εξάσκηση για την ομαλή επίλυση ζητημάτων και κατανόησης 

των πολιτισμικών διαφορών 

9. Κοινός πολιτισμικός εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση  

10. Κατηγοριοποίηση της ταυτότητας του "εμείς” (Καρασμάνη & Καψή, 2008). 

 

Τα άτομα που ζουν σε μια χώρα στην οποία η κυρίαρχη γλώσσα είναι διαφορετική 

από τη δική τους στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν με το ευρύτερο περιβάλλον 

κάνουν χρήση της κυρίαρχης γλώσσας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τη δική τους 

μητρική γλώσσα στο οικείο τους φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Πολλές φορές 

όμως παρατηρείτε η αντικατάσταση της διγλωσσίας με μονογλωσσία, τείνοντας προς την 

κυρίαρχη γλώσσα εγκαταλείποντας τη μητρική (Παπάνης, 2009). 
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι η τουρκική γλώσσα κατέχει σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας σαν απόρροια της ισχύουσας κατάστασης 

της μουσουλμανικής μειονότητας. Έτσι από πολύ μικρά τα παιδιά μιλούν δύο γλώσσες 

εκ των οποίων καμία δεν αποτελεί την κυρίαρχη γλώσσα της χώρας. 

 

1.3 Δίγλωσση εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία 

 

Όταν εισάγεται μια νέα γλώσσα σε μονόγλωσσα παιδιά είναι απαραίτητη η συχνή 

χρήση της γλώσσας του σώματος και δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν τα κίνητρα για 

ενασχόληση. Αρχικά δεν κατανοούν τις λέξεις που ακούν άλλα με τη συχνή επανάληψη 

και τη συμβολοποίηση των λέξεων αρχίζουν να καταλαβαίνουν ολόκληρες προτάσεις. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτό μπορεί να γίνει μέσω τραγουδιών, 

ποιημάτων και παιχνιδιών (Ντολιοπούλου, 2000). 

 

Ως πιο αποτελεσματική τεχνική διδασκαλίας της γλώσσας στο νηπιαγωγείο θεωρείτε 

η συνεργατική μάθηση και οι συνεργατικού τύπου δραστηριότητες με τις οποίες 

επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις από ότι με άλλου τύπου δραστηριότητες 

(Γρηγοριάδης & Γραμματικόπουλος, 2011). 

 

Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στους δίγλωσσους 

μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Βασική προϋπόθεση της 

συνεργατικής μάθησης είναι η εργασία σε ολιγομελής ομάδες μαθητών διαφορετικού 

γλωσσικού επιπέδου. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η διαμόρφωση του χώρου στο να 

νιώσει αποδεκτός ο μαθητής. Στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία συμμετέχουν αβίαστα 

όλοι οι μαθητές χωρίς αναστολές, κοινωνικοποιούνται, συνεργάζονται και εξασκούνται 

στη γλώσσα εκμάθησης (Γρηγοριάδης & Γραμματικόπουλος, 2011) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
o 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

2.1 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές μέχρι την ηλικία των τεσσάρων όλα τα παιδιά μέσα 

από φυσικές διαδικασίες και μηχανισμούς έχουν ασυνείδητα κατακτήσει τη μητρική 

τους γλώσσα. Η κατάκτηση της γλώσσας περιλαμβάνει την επεξεργασία τεσσάρων 

αλληλοεξαρτώμενων τομέων, το φωνητικό, το φωνολογικό, το μορφοσυντακτικό και το 

σημασιολογικό. Αυτός ο μηχανισμός δεν έχει ανάγκη τη συστηματική διδασκαλία της 

γλώσσας και αφορά όλες τις γλώσσες. Ο όρος “μητρική γλώσσα” αναφέρεται στην 

πρώτη γλώσσα που έρχεται σε καθημερινή επαφή το παιδί, δηλαδή τη γλώσσα του 

οικείοι περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Η διαδικασία της εκμάθησης μια γλώσσας είναι μια 

συνειδητή διαδικασία η οποία δεν είναι τόσο απλή όπως της πρώτης γλώσσας αλλά 

χρειάζεται κατάλληλη καθοδήγηση ή και συστηματική διδασκαλία διότι επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες (Ποταμίτη, 2017). 

 

Σύμφωνα με Γλωσσολόγους ερευνητές ο ίδιος έμφυτος μηχανισμός που 

ενεργοποιείται για την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας καθιστά δυνατή ως ένα βαθμό 

και την εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας πέραν της μητρικής (Ellis, 1994). 

 

Στο αρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας η κατανόηση είναι περιορισμένη, τα 

παιδιά μιλούν ελάχιστα και επικοινωνούν συμπληρώνοντας με κινήσεις, νοήματα και 

εικόνες. Σε επόμενο στάδιο τα παιδιά καταφέρνουν να κατανοήσουν ένα βασικό 

λεξιλόγιο και να αποκριθούν σε απλές κατανοητές ερωτήσεις. Στο τελικό στάδιο που 

είναι και το πιο μακροχρόνιο, τα παιδιά μπορούν να κάνουν διάλογο δημιουργώντας 

μικρές φράσεις. Στη φάση αυτή τα παιδιά μιλούν καλά, αλλά δεν αντιλαμβάνονται στον 

ίδιο βαθμό τις έννοιες και χρειάζονται υποστήριξη (Ντολιοπούλου, 2000). 

 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα οι επιστήμονες και οι γλωσσολόγοι εξαιτίας διαφόρων 

γεγονότων στράφηκαν στην εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

συμπεριλαμβάνοντας την ακόμη και ως μάθημα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια τα 
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τελευταία χρόνια για την διευκόλυνση της παρακολούθησης των ελληνικών μαθημάτων 

από ξένους φοιτητές (Δαμανάκης, 2001). Η μεταβολή του πληθυσμού της χώρας και 

κατά συνέπεια του μαθητικού συνόλου με γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές, 

προκάλεσε ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Έγινε επιτακτική ανάγκη η διδασκαλία της 

Ελληνικής γλώσσας για μαθησιακή υποστήριξη των αλλόφωνων μαθητών κάνοντας 

χρήση ποικίλων δραστηριοτήτων καλύπτοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. 

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν γιαυτό το λόγο τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά 

τμήματα αλλά και Διαπολιτισμικά σχολεία (Καρασμάνη & Καψή, 2008) με κύριους 

σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα  

• την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε ικανοποιητικό βαθμό για τις 

εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες. 

• την κατανόηση των δομικών κανόνων της γλώσσας, την επαφή με τα διάφορα 

είδη λόγου και την εξάσκηση της γλώσσας (Ρεπούσης, 2000). 

 

Η φοίτηση όμως των αλλόγλωσσων μαθητών στα ελληνικά σχολεία παρουσιάζει 

συχνά αρκετές δυσκολίες οι οποίες δύναται να εξομαλυνθούν ακολουθώντας κάποιες 

διδακτικές αρχές. 

 

2.2 Βασικές αρχές της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

 

1) Βασική προϋπόθεση για τη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε 

αλλόγλωσσους (ομογενείς, αλλοδαπούς και ανήκοντες σε άλλες κοινωνικές ομάδες) 

αποτελεί η διερεύνηση της ψυχολογικής, κοινωνικής και γλωσσικής τους κατάστασης 

για τη βέλτιστη αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων. 

 

Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητο οι διδάσκοντες να έχουν μελετήσει σχετικές 

έρευνες και να επιμορφωθούν κατάλληλα καθώς και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον 

τρόπο ζωής των μαθητών τους. 

 

Η γνώση της μητρικής γλώσσας, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής των μαθητών 

θεωρείται αρκετά υποστηρικτική για την αρχή και ένας εκπαιδευτικός με αυτά τα 

“προσόντα” κρίνεται καταλληλότερος για το πρόγραμμα εκπαίδευση στην ελληνική 
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γλώσσα. 

 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μαθητές στους οποίους γίνεται αναφορά, η διδακτική 

της γλώσσας πρέπει να στηρίζεται σε ειδικό διδακτικό υλικό καθώς και στις αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 

2) ”Η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι θεωρία για τη γλώσσα αλλά 

γλωσσική πράξη, ομιλία και χρήση της γλώσσας”. 

 

Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η εμπέδωση των κύριων αρχών της δομής και της 

λειτουργίας της γλώσσας και η εξάσκηση των μαθητών σύμφωνα πάντα με το γνωστικό 

τους επίπεδο. 

 

Η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας αφορά τον εκπαιδευτικό γιατί αυτόν βαραίνει η 

διαπίστωση πρωτίστως των αναγκών των μαθητών, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες 

συνθήκες, ψυχολογικές, κοινωνικές καθώς και τα ειδικά προβλήματα των μαθητών για 

εξατομικευμένη μάθηση. Η στάση και οι γνώσεις του εκπαιδευτικού αποτελούν βασικό 

γνώμονα για οποιαδήποτε διδακτική πρόταση. 

 

3) Κυρίαρχη γλώσσα του μαθήματος πρέπει να είναι η ελληνική, διατυπωμένη απλά 

και κατανοητά κάνοντας χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού για την υποστήριξη των 

μαθητών στη σύνδεση των εννοιών και των λεκτικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται. 

 

Η κατανόηση των εννοιών, που εμπεριέχουν τα άγνωστα για αυτούς λεκτικά 

σύμβολα επιτυγχάνεται με σωστή χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων, 

κινήσεις και εκφράσεις του σώματος και του προσώπου, των ματιών και της φωνής. 

 

Καλό θα ήταν στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας να γίνεται και χρήση της μητρικής 

γλώσσας, όπου είναι απαραίτητο και με μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών. Οι δύο γλώσσες όμως δεν πρέπει να συγχέονται και να γίνεται 

ανάμειξη. 
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4) Στη διδασκαλία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα πολιτιστικά στοιχεία που 

πλαισιώνουν τη γλώσσα. Για τη διευκόλυνση της μάθησης το σχολείο πρέπει να τίθεται 

συνεχώς σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον των μαθητών και την κοινότητα στην 

οποία ζουν, να εκμεταλλεύεται τις όποιες δυνατότητες για εμπλουτισμό του σχολικού 

βίου καλύπτοντας και άλλες ανάγκες των παιδιών για περισσότερες γνώσεις και 

διασκέδαση. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών με τη συνεχή χρήση της ελληνικής 

γλώσσας επηρεάζει και συμβάλει σημαντικά στην όλη διαδικασία της ενίσχυσης του 

γλωσσικού γραμματισμού και την ανάπτυξη προφορικού λόγου. 

 

5) Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου αξιοποιώντας τις λειτουργίες της μνήμης που 

στηρίζεται στους συνειρμικούς κανόνες, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους 

στόχους της διδασκαλίας. 

 

6) Όπως κάθε επιστήμη έτσι και η διδακτική της γλώσσας κάνει χρήση μεθόδων και 

τεχνικών εξέτασης και περιγραφής της, οι οποίες επιβάλλεται να έχουν διδακτική 

προτεραιότητα. Επομένως τα βασικά στοιχεία των συντακτικών κανόνων χρειάζεται να 

διδαχτούν. 

 

7) Οι εργασίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία, να προσφέρουν 

ευχαρίστηση, κίνητρα για ενασχόληση σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, να είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών και με τέτοιο τρόπο 

διαμορφωμένες που να αξιοποιούν το γνωστικό και το γλωσσικό τους υπόβαθρο. 

 

Ενδεικτικά οι ασκήσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας καλό είναι να ακολουθούν 

τους παρακάτω τύπους: 

• Η χρήση κατάλληλων εικόνων, φωτογραφιών, σκίτσων, σχεδίων βοηθά στην 

ταχύτερη κατανόηση των εννοιών και την αποκωδικοποίηση των γλωσσικών 

συμβολισμών. 

• Η αξιοποίηση ηχητικών μέσων για την ακρόαση τραγουδιών, διαλόγων, 

ποιημάτων, κειμένων βοηθά στην κατανόηση και την ορθότερη προφορική 

απόδοση . 

• Απαραίτητη είναι η ενθάρρυνση των μαθητών για αυθόρμητη έκφραση των 
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προσωπικών τους βιωμάτων και αναγκών. 

• Οι μαθητές πρέπει να ασκούνται στη γραφή και αντιγραφή λέξεων και φράσεων 

για την κατανόηση της ορθής γραφής διορθώνοντας τα λάθη συστηματικά. 

 

8) Ο μετασχηματισμός του λόγου και διαφόρων ειδών αλλαγές στο κείμενο, βοηθούν 

στην εμπέδωση της γλωσσικής πολυμορφίας. Σκοπίμως χρησιμοποιείται και η μέθοδος 

της δραματοποίησης για την εξοικείωση με τη γλώσσα, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον 

και την κριτική σκέψη των μαθητών. 

 

9) Στην ηλικία των 6 και μέχρι τα 12 σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι η 

προφορική και γραπτή επικοινωνία, η κριτική ανάλυση του λόγου και η κατανόηση της 

μη λεκτικής επικοινωνίας. 

 

Γενικότερα ο διδάσκων πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει τις 

όποιες ιδιομορφίες, εξασφαλίζοντας συνεργατικές επικοινωνιακές συνθήκες για τους 

μαθητές (Ρεπούσης, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο

 ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1 Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση 

 

Έρευνες για την εισαγωγή και χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση υποδεικνύουν το 

συμπληρωματικό τους ρόλο και τη θετική επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία και τα 

αποτελέσματα αυτής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Είναι καίριας σημασίας να μπορεί 

η εκπαίδευση να προσαρμόζεται και να αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με το κοινωνικό 

γίγνεσθαι και να μπορεί να εντάσσει τον υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη είτε ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο είτε ως μέσο επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφορίας. Η χρήση 

των Τ.Π.Ε στην τάξη παρουσιάζει ανεξάντλητες εφαρμογές. Μπορεί να αποτελέσει 

βοήθημα στη διδακτική όλων των γνωστικών αντικειμένων και φαίνεται ιδιαίτερα 

αποτελεσματική και χρήσιμη στην ειδική αγωγή. Ο Η/Υ είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο 

που μπορεί να ενισχύσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στη γραφή και στον προφορικό 

λόγο παρέχοντας τους οπτικοακουστική ανατροφοδότηση και δυνατότητα ελέγχου - 

αξιολόγησης του μαθησιακού αντικειμένου (Παπαβασιλείου, 2016). 

 

Η σωστή αξιοποίηση του Η/Υ ως διδακτικό εργαλείο μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας 

μέσω των πρώτων πειραματισμών τους με τη γραφή. Με τη χρήση αυτού του 

εξελιγμένου εργαλείου γραφής οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πολυμεσικής 

ανατροφοδότησης, οπτικά και ακουστικά, χωρίς το άγχος του λάθους υιοθετώντας 

θετική στάση και εμπιστοσύνη ως προς τις ικανότητες και δεξιότητες γραφής που έχουν. 

Η καθημερινή ένταξη του εργαλείου αυτού στη διδασκαλία δύναται να ενισχύσει 

σημαντικά την καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο. 

 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία πάρα τους ενδοιασμούς κάποιων 

εκπαιδευτικών δεν μπορούμε να μην παραδεχθούμε ότι διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο 

παρέχοντας του ταχύτερες μαθησιακές διαδικασίες ( Μεζίνη, 2017 ). Με τον υπολογιστή 

σαν βοηθό οι μικροί μαθητές έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης της μαθησιακής 

διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους και να οδεύσουν σε διαφορετικά μονοπάτια προς 

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/author/sepg16616/
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την κατάκτηση διδακτικών στόχων. 

 

3.2 Οδηγός νηπιαγωγού – ΔΕΠΠΣ και Τ.Π.Ε 

 

Οι ΤΠΕ και η εξελισσόμενη εισαγωγή του υπολογιστή σε όλους πλέον τους τομείς 

της καθημερινότητας έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο οδηγώντας 

σε νέες προβληματικές και αναζητήσεις. Σκοπός της ένταξης των Τ.Π.Ε στην 

εκπαίδευση είναι η διευκόλυνση της μάθησης. Η συμβολή των ΤΠΕ είναι σε θέση να 

επιφέρει δραστικές αλλαγές στην ισχύουσα κατάσταση της εκπαίδευσης, καλλιεργώντας 

νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και στάσεις μέσω βιωματικών μαθησιακών μεθόδων. Το 

διεπιστημονικό αυτό εργαλείο μάθησης εντάσσεται σε όλα τα πεδία του προγράμματος 

σπουδών. 

 

Ο χώρος της προσχολικής αγωγής δε θα μπορούσε να αγνοήσει την νέα κατάσταση 

καθώς ο ρόλος του είναι να αξιοποιεί τα βιώματα και τις γνώσεις των παιδιών με σκοπό 

την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και δεξιοτήτων και έτσι οδηγήθηκε και εκείνη στην 

εισαγωγή των παιδιών σε δραστηριότητες που εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες στην 

εκπαιδευτική πράξη (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2006). 

 

Η εξέλιξη του υπολογιστή, των πολυμέσων και των λογισμικών έχει οδηγήσει στην 

ένταξη των Τ.Π.Ε σε πολλά προγράμματα σπουδών προσχολικής αγωγής, καθώς και στο 

ελληνικό (ΔΕΠΠΣ). Τις θετικές επιδράσεις των Τ.Π.Ε και την προστιθέμενη αξία αυτών, 

όταν λειτουργούν συμπληρωματικά στη μάθηση, αποδέχεται η πλειονότητα των 

ερευνητικών πορισμάτων. Σήμερα αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ η προστιθέμενη 

μαθησιακή αξία του υπολογιστή ώστε να ενισχύσει διαφορετικούς τύπους διδασκαλίας 

των μικρών μαθητών ( Παπαδοπούλου, 2007). 

 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο σκοπός της εισαγωγής των Τ.Π.Ε στο Νηπιαγωγείο είναι η 

επαφή και η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και των 

δυνατοτήτων του ως γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο στα πλαίσια εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (ΥΠΕ.Π.Θ.-Π.Ι., 2002).  
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Στο κεφάλαιο «Παιδί και Πληροφορική» του ∆ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο 

περιγράφονται οι στόχοι για την εισαγωγή της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο καθώς 

και οι σχετικές ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Σκοπός λοιπόν της εισαγωγής της πληροφορικής είναι: «να έρθουν τα παιδιά 

σε επαφή με διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας 

καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των 

καθημερινών τους δραστηριοτήτων» (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β (ΦΕΚ 304/13-3-

2003).  

 

3.3 Τ.Π.Ε στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

 

Η ένταξη και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσχολική αγωγή είναι ιδιαίτερα 

έντονη την τελευταία χρονική περίοδο καθώς αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερα προσφιλές 

μέσο που ενισχύει θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αξιοσημείωτη είναι η ταχύτητα 

εξοικείωσης των μικρών παιδιών με τα τεχνολογικά μέσα και οι δεξιότητες που 

επιδεικνύουν στο χειρισμό προγραμμάτων και εφαρμογών (Παπαδοπούλου, 2006).  

 

Η Ντολιοπούλου υποστηρίζει ότι η εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην προσχολική 

εκπαίδευση αποτέλεσε καινοτομία στο χώρο που οδήγησε στην ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο και έθεσε τους βασικούς άξονες για την καθοδήγηση των 

νηπιαγωγών ( Ντολιοπούλου, 2004). 

 

Η εισαγωγή του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση και η εξοικείωση των 

μαθητών με τη δυναμική χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο συνέβαλε σημαντικά στη 

επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου σε όλα τα 

γνωστικά πεδία (Plowman & Stephen, 2003, Brooker & Siraj-Blatchford, 2002). 

 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατακτούν τη γνώση μέσω της διερεύνησης και της 

ανακάλυψης έτσι η χρήση των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να αποτελεί 

μια ακόμη διαθέσιμη επιλογή προς πειραματισμό και διερεύνηση.  
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Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης υπάρχουν προβληματισμοί για την 

αξιοποίηση και την χρήση του Η/Υ των ψηφιακών εφαρμογών ως προς την ποιότητα και 

την ποσότητα των ψηφιακών γνώσεων που πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά.  

 

Οι υποστηρικτές των νέων τεχνολογιών θεωρούν ότι η τεχνολογία προσφέρει 

μοναδικές νοητικές εμπειρίες και ευκαιρίες για τα μικρά παιδιά. Αυτούς τους 

ισχυρισμούς αποδεικνύει και η έρευνα δίνοντας έμφαση στη θετική επιρροή της 

τεχνολογίας και της χρήσης υπολογιστών στη γνωστική εξέλιξη των παιδιών. Έρευνες 

υποδεικνύουν τη συμπληρωματική δράση των ΤΠΕ στη διευκόλυνση της συνεργατικής 

μάθησης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, της 

αυτοπεποίθησης και της αυτενέργειας. Ειδικότερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τα 

οποία κάνουν χρήση υπολογιστών ως διδακτικά μέσα μέσω οργανωμένων 

δραστηριοτήτων παρουσιάζουν αξιοσημείωτη βελτίωση στην κατανόηση μαθηματικών 

εννοιών, γλωσσικών δεξιοτήτων, στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων, στην 

κριτική σκέψη, στην παρατήρηση και σε άλλες νοητικές δεξιότητες, αυξάνοντας τα 

κίνητρα για μάθηση (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003). Η χρήση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού και μαθησιακών εργαλείων στο νηπιαγωγείο ενεργοποιεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών για την κατάκτηση νέων γνώσεων. Ο Η/Υ είναι ένα εργαλείο 

το οποίο μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό του διδακτικού περιεχομένου, να 

υποστηρίξει τη μάθηση και να αποτελέσει κίνητρο ενασχόλησης για τους μαθητές. 

 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην προσχολική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ωφέλιμη 

εξαιτίας του βιωματικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, παρέχοντας ευχαρίστηση και 

ευκαιρίες για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ακόμη συμβάλει στην νοητική, στη γλωσσική, στην κοινωνική και ψυχοκινητική 

ανάπτυξη των παιδιών. 

1. Στη νοητική ανάπτυξη καλλιεργεί την παρατηρητικότητα, εξασκεί τη μνήμη την 

συγκέντρωση και την αντίληψη. 

2. Στη γλωσσική ανάπτυξη πραγματοποιείται εμπλουτισμός του λεξιλογίου με 

σχετικές έννοιες με τις Τ.Π.Ε. και κατακτούν σταδιακά τη φωνολογική επίγνωση. 

3. Στην κοινωνική και στη συναισθηματική ανάπτυξη δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 
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ομαδική συνεργασία και την κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

4. Στην ψυχοκινητική ανάπτυξη αναπτύσσουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. 

 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία όλων των 

γνωστικών αντικειμένων και ιδιαίτερα της Γλώσσας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία (Κάντζου & Μελιάδου, 2009). 

 

Ο Η/Υ μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση της γραφής, 

αναγνώριση λέξεων και εξελικτικά στην ανάγνωση. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση Η/Υ 

ακόμη και από την ηλικία των 3 με στόχο τον ψηφιακό γραμματισμό και την εξοικείωση 

με το εργαλείο μέσω απλών δραστηριοτήτων.  

 

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας αποτελεί πρόκληση για 

τον Ελλάδα. Στο χώρο του νηπιαγωγείου είναι σχετικά περιορισμένη η εφαρμογή 

τεχνολογικών εργαλείων στα γλωσσικά μαθήματα παρόλο που οι διδάσκοντες 

συμφωνούν ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό, κινητοποιείται το 

ενδιαφέρον τους, η φαντασία τους, δραστηριοποιούνται και αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και προκλήσεις. Η μελλοντική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε με στόχο τη μέγιστη 

ενεργοποίηση της αυτενέργειας των μαθητών αποτελεί σημαντικό κίνητρο ενασχόλησης 

(Μεζίνη, 2017). 

 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Τεχνολογικά 

Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (ΤΥΓΕ)(Technology-Enhanced Learning, TELL) 

με δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής σαν πρώτη, δεύτερη ή 

ξένη γλώσσα ή και άλλων γλωσσών από φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Σε 

πρώτη φάση οι εφαρμογές ήταν κλειστού τύπου και στην συνέχεια στα πλαίσια του web 

2.0 δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και τη χρήση της γλώσσας προέκυψαν τα 

διαδικτυακά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (Σκούρτη & Κούρτη-Καζούλη, 2016). Ήδη 

άτομα που είναι εξοικειωμένα με αυτά κάνουν χρήση συνεργατικών παιχνιδιών και 

περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας για την εκμάθηση γλωσσών. Η μεθοδικότητα 

της εισαγωγής και της χρήσης των Τ.Π.Ε δύναται να εξασφαλίσει την κατάκτηση των 

μαθησιακών στόχων. Μπορούν να δημιουργηθούν ποικίλες δραστηριότητες με θέμα τη 

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/author/sepg16616/
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γλώσσα και τη διγλωσσία (Ευθυμούδη, 2015). Σήμερα με τον όρο “εκπαιδευτική 

τεχνολογία” (Κόμης, 2004) μπορεί να περιγραφεί η χρήση τεχνολογιών και τεχνικών 

συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία όμως δεν περιορίζεται στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητά 

τηλέφωνα, ψηφιακοί βοηθοί, περιβάλλοντα προσομοίωσης, εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητα κ.λ.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο

 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

4.1. Mobile learning και AR  

 

Η φορητή μάθηση κατά την UNESCO (2013) αφορά στη χρήση της φορητής 

τεχνολογίας άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε συνδυάζοντάς τη με άλλες Τεχνολογίες 

Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ), με σκοπό τη μάθηση ξεπερνώντας τοπικούς και 

χρονικούς περιορισμούς. Κατά τους Roschelle, (2003), Trifonova and Ronchet, (2004) ο 

όρος κινητή μάθηση αφορά τη διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου με κινητές - 

φορητές συσκευές όπως έξυπνα τηλέφωνα, tablets ή ηλεκτρονικές ατζέντες. Κάθε μορφή 

μάθησης που συντελείται με τη χρήση και αξιοποίηση μικρών αυτόνομων συσκευών σε 

σχολικό περιβάλλον και όχι μόνο περιγράφει την κινητή μάθηση. 

 

Σύμφωνα με τον Traxler (2005) η φορητή μάθηση θα μπορούσε να οριστεί ως η κάθε 

μαθησιακή παροχή στην οποία περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα, smartphones, 

προσωπικοί βοηθοί, tablet, φορητοί υπολογιστές προς αξιοποίηση. Η συνεχής εξέλιξη 

των φορητών συσκευών έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων κατάλληλων να παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες και άνεση στη χρήση. 

Η φορητή μάθηση προσφέρει ένα εύρος εργαλείων για εκπαιδευτικούς και παρέχει 

εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και επιλογές για τους μαθητές του 21ου αιώνα 

που μέσω της εργασίας με την τεχνολογία κατακτούν νέες γνώσεις. 

 

Οι σύγχρονες θεωρίες κλίνουν ότι οι κινητές τεχνολογίες δύναται να επηρεάσουν 

θετικά τη μάθηση. Η εύκολη χρήση ενός φορητού τεχνολογικού εργαλείου συμβάλει 

στην ενεργή συμμετοχή, συνεργασία και επικοινωνιακή αλληλεπίδραση των μαθητών 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Swank, Hooft, Kratcoski & Hunger (2005). 

Στηριζόμενοι σε ερευνητικά πορίσματα οι Bradley & Holley (2011) υποστηρίζουν ότι η 

χρήση φορητών τεχνολογιών ενισχύει στους μαθητές τα κίνητρα και το ενδιαφέρον προς 

ενασχόληση. 

 

Μελέτες αναφέρουν ένα πλήθος από δυνατότητες χρήσης της φορητής μάθησης στην 
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εκπαίδευση. Παραδείγματα εφαρμογών που εμπεριέχουν τη χρήση της κινητής μάθησης 

επισημαίνουν τις δυνατότητες διαμοιρασμού αρχείων και υλικού μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτών, της διατύπωσης ερωτημάτων και απαντήσεων σε on line δημοσκοπήσεις, 

της άμεσης ανατροφοδότησης μέσω της παροχής ενός ευρηματικού διδακτικού 

συστήματος που διασπείρει πληροφορίες και συλλέγει δεδομένα καλύπτοντας 

ταυτόχρονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, της υποστήριξης της συνεργατικής 

μάθησης μέσω υπολογιστή και της ενίσχυσης του γραμματισμού και του αριθμητισμού 

μη προνομιούχων εκπαιδευομένων με τη μορφή ενός εργαλείου για δια βίου μάθηση που 

δεν σε περιορίζει κιναισθητικά (Churchill, D.,Lu, J.,Chiu ,T.K.F. & Fox, B., 2016). 

 

Σύμφωνα με τους El Sayed , Zayed και Sharawy (2011) η ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογιών έχει προκαλέσει αλλαγές και στον εκπαιδευτικό κόσμο προσφέροντας 

ευκαιρίες για ποιοτικές διδακτικές και μαθησιακές εμπειρίες. Οι ίδιοι χρησιμοποίησαν 

AR περιβάλλοντα για να οπτικοποιήσουν τρισδιάστατα μαθήματα και υποστηρίζουν ότι 

τα συστήματα AR δύναται να στηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι άλλα τεχνολογικά ενισχυμένα 

περιβάλλοντα. Οι Luchini, Quintana και Soloway (2004) θεωρούν βασικό προνόμιο 

αυτών των προσωπικών κινητών συσκευών την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε 

εργαλεία και δεδομένα διαμέσου ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων εντός και εκτός 

από την τάξη. Τα μαθησιακά περιβάλλοντα AR μπορούν να προωθήσουν ένα πλήθος 

από δεξιότητες απαραίτητες για τη σημερινή κοινωνία της τεχνολογίας και της γνώσης 

(Rosenbaum et al, 2007) και να αυξήσουν τα εσωτερικά κίνητρα για διερεύνηση και 

μάθηση (Sotiriou & Bogner, 2008). 

 

Στην επισκόπηση της η Kukulska (2009) αναφέρει ότι αυτό που καθιστά 

ενδιαφέρουσα την κινητή μάθηση είναι η συσχέτιση που παρέχει στον εξωτερικό και 

εσωτερικό χώρο, στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και στο γεγονός ότι παρέχει στον 

εκπαιδευόμενο να έχει τον έλεγχο σε κάποιο βαθμό, του τι μαθαίνει και πως. Ακόμη 

υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αποσαφήνισης της ερμηνείας της κινητής μάθησης γιατί 

δεν αποτελεί μια σταθερή έννοια. Παραδείγματα εφαρμογών που συνδέουν την κινητή 

μάθηση με το παιχνίδι υποδεικνύουν την προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία της κινητής 

μάθησης. Έχει αποδειχτεί ότι κινητές συσκευές με το κατάλληλο λογισμικό μπορούν να 
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είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Τα τελευταία χρόνια 

πολλά ενδιαφέροντα σχέδια με βάση το παιχνίδι (games-based learning) έχουν 

πειραματιστεί ενσωματώνοντας στη μάθηση το φυσικό περιβάλλον. Παραδείγματα όπως 

το TimeLab, ένα παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή και της επιπτώσεις τής, και το MIT 

Scheller teacher education program, προσομοιώσεις επαυξημένης πραγματικότητας, 

αποτελούν μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες διευκολύνονται από τη χρήση της 

κινητής μάθησης. Σε σχέση με την εκμάθηση γλωσσών η Kukulska Hulme σημειώνει τη 

διαφορά του mobile assisted language learning (MALL) από την απλή βοήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, computer assisted language learning (CALL), που 

επιτρέπουν νέες σκέψεις και νέους τρόπους μάθησης με τη χρήση προσωπικών, φορητών 

συσκευών σε ελκυστικά περιβάλλοντα. 

 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με χρήση smartphones στη διδακτική πράξη 

διαπιστώθηκε από τους εκπαιδευτικούς εμφανής γλωσσική πρόοδος στο αντίστοιχο 

μάθημα. Ακόμη οι μαθητές συνεργάστηκαν μαθαίνοντας με εναλλακτικούς τρόπους και 

αξιοποιώντας τη μεταξύ τους ηλεκτρονική διεπαφή έξω από το σχολικό πλαίσιο 

διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους για μάθηση (Ekanayake,S.Y.,& Wishart ,J., 

2015). 

 

Για την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι κινητές υπολογιστικές συσκευές 

έρευνα που έγινε για την εκμάθηση αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε μαθητές, ανέδειξε τον 

ενισχυτικό ρόλο των συσκευών αυτών στη μάθηση κατά την ενασχόληση στον ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών (Sandberg, Maris, & De Geus, 2011). 

 

Άλλες δεξιότητες όπως οι χωροχρονικές, ψυχοκινητικές και γνωστικές θα μπορούσαν 

να προωθηθούν μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (Feng et al, 2008). Η κλινική 

ιατρική είναι ένας ακόμη χώρος όπου έχουν γίνει εφαρμογές AR μέσω χρήσης 

πρόσθετων αισθητήρων φυσικού περιβάλλοντος δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα 

να αυξήσουν τις επιδόσεις και να ενισχύσουν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες 

(Kotranza et al., 2009 ). Επίσης έχουν αξιοποιηθεί τέτοιου είδους περιβάλλοντα για την 

εκμάθηση ξένων γλωσσών από μαθητές με ειδικές ανάγκες (Liu. 2009). Αξιοποιήθηκε 

ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης AR ώστε να 
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ξεπεραστούν μαθησιακά προβλήματα και να παρουσιάσουν σημαντικά αποτελέσματα 

βελτίωσης στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως προς τη δεξιότητες της ομιλίας και 

της ακρόασης. 

 

Επιπλέον οι Squire και Klopfer (2007) υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους 

περιβάλλοντα μπορούν να ενισχύσουν πρακτικές εγγραμματισμού τις οποίες δεν 

μπορούν να στηρίξουν άλλα ανάλογα τεχνολογικά μαθησιακά περιβάλλοντα και ότι τα 

παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να ενεργοποιήσουν και να κάνουν 

τους μαθητές να ανασύρουν πρότερες γνώσεις ώστε να συνδεθούν αργότερα γνώση και 

φυσικό περιβάλλον. 

 

Συνοπτικά οι πιο γνωστές εκπαιδευτικές εφαρμογές Ε.Π. για κινητές συσκευές ανά 

γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα όπως έχει διαμορφωθεί 

από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (http://augmented.edtech.gr/ar-

mobile-apps). 

 

Πίνακας 1. Εκπαιδευτικές εφαρμογές Ε.Π. 

Μαθηματικά   

Όνομα εφαρμογής  Λειτουργία Λειτουργικό σύστημα 

Arloon Geometry Τρισδιάστατη απεικόνιση 

γεωμετρικών σχημάτων 

iTunes GooglePlay 

Fetch Lunch Rush Παιχνίδι καρτών με απεικόνιση 

3D αντικειμένων 

iTunes  

Cyber Chase Quest Τρισδιάστατη απεικόνιση 

γεωμετρικών σχημάτων με 

παιχνίδια με γρίφους 

iTunes GooglePlay 

AR Flashcards Addition Παιχνίδι καρτών με απεικόνιση 

3D αντικειμένων για την πράξη 

της πρόσθεσης 

iTunes  

http://augmented.edtech.gr/ar-mobile-apps
http://augmented.edtech.gr/ar-mobile-apps
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Βιολογία   

Όνομα εφαρμογής Λειτουργία Λειτουργικό σύστημα 

Anatomy 4D Εξερευνήστε την ανθρώπινη 

ανατομία μέσα από την Ε.Π 

iTunes GooglePlay 

Daqri 3D μοντέλα διαφόρων οργάνων iTunes GooglePlay 

Arloon Anatomy 3D απεικόνιση των διάφορων 

συστημάτων οργάνων του 

ανθρώπινου σώματος 

iTunes GooglePlay 

Arloon Plants Γνωριμία με τη δομή και τη 

λειτουργία των φυτών μέσα από 

τη Ε.Π. 

iTunes GooglePlay 

AR Cell 3D απεικόνιση της δομής του 

ευκαριώτικου κυττάρου 

iTunes 

AR Dinopark 3D απεικόνιση δεινοσαύρων iTunes  

ZooKazam 3D απεικόνιση διαφόρων ζώων iTunes GooglePlay 

Chromville Science Ζωγράφισε διάφορα ανθρώπινα 

μέρη και δες τα να ζωντανεύουν 

με την Ε.Π  

iTunes GooglePlay 

Powerful Plants Μάθε για τα φυτά μέσα από ένα 

παιχνίδι ερωτήσεων Ε.Π  

iTunes GooglePlay 

Meet The Animals: The Sea 3D απεικόνιση πλασμάτων της 

θάλασσας 

iTunes GooglePlay 

The Brain AR 3D απεικόνιση του ανθρώπινου 

εγκεφάλου 

iTunes GooglePlay 

Popular Human Anatomy Chart Εξερευνήστε την ανθρώπινη 

ανατομία μέσα από την Ε.Π 

iTunes GooglePlay 

Popar Safari 3D απεικόνιση διάφορων iTunes GooglePlay 
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αφρικανικών ζώων 

Skin and Bones 3D απεικόνιση του σκελετού 

διάφορων οργανισμών 

iTunes 

PopAR Bugs 3D 3D απεικόνιση εντόμων iTunes GooglePlay 

Zoo AR 3D απεικόνιση ζώων iTunes GooglePlay 

ZooBurst Δημιουργία ιστοριών με ζώα iTunes  

Χημεία   

Ονομα εφαρμογής Λειτουργία Λειτουργικό Σύστημα 

Elements 4D Μάθε για τα χημικά στοιχεία 

και συνδύασε τα μέσω της Ε.Π  

iTunes GooglePlay 

Science AR Ζωντανές αφίσες για τον κύκλο 

και τη δομή του νερού 

iTunes  

Chromville Science Ζωγράφισε διάφορα χημικά 

στοιχεία και δες τα να 

ζωντανεύουν με την Ε.Π. 

iTunes GooglePlay 

Arloon Chemistry 3D απεικόνιση χημικών 

ενώσεων 

iTunes GooglePlay 

Φυσική   

Όνομα εφαρμογής  Λειτουργία Λειτουργικό σύστημα 

AR Circuits 3D προσομοίωση ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων 

iTunes  

Barcy 3D μοντέλων χρήσης του νερού 

ως δύναμη 

iTunes GooglePlay 

Αστρονομία   

Όνομα εφαρμογής Λειτουργία  Λειτουργικό σύστημα 
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Spacecraft 3D Διαστημικά σκάφη iTunes GooglePlay 

Arloon Solar System 3D απεικόνιση 

πλανητών/ηλιακού συστήματος 

iTunes GooglePlay 

Star Walk-Kids Εντοπισμός και αναγνώριση 

αστερισμών 

iTunes GooglePlay 

Sky View Διάστημα/Πλανήτες 

Αστερισμοί 

iTunes GooglePlay 

Solar System Chart Ηλιακό Σύστημα iTunes  

Amazing Space Journey Πλανήτες iTunes GooglePlay 

Planets Περιστροφή της Γης iTunes GooglePlay 

Earth AR  iTunes  

Ξένες Γλώσσες   

Όνομα εφαρμογής Λειτουργία Λειτουργικό σύστημα 

Google translate Αυτόματη εμφάνιση 

μετάφρασης μέσα από την 

εικόνα της κάμερας 

iTunes GooglePlay 

Word Lens Translator Αυτόματη εμφάνιση 

μετάφρασης μέσα από την 

εικόνα της κάμερας 

Οι δύο εφαρμογές πλέον 

συγχωνεύτηκαν και πλέον η 

Google Translate είναι αυτή που 

κυκλοφορεί 

Ζωγραφική -Μουσική   

Όνομα εφαρμογής Λειτουργία Λειτουργικό σύστημα 

Enchantium Πειραματισμοί με μουσικές 

χορδές σε περιβάλλον Ε.Π 

iTunes GooglePlay 

Quiver Οι ζωγραφιές “ ζωντανεύουν” iTunes GooglePlay 
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Crayola Color Alive Οι ζωγραφιές “ ζωντανεύουν” iTunes GooglePlay 

AR flashcards Shapes & Colors Χρώματα και σχήματα iTunes GooglePlay 

Cromville Οι ζωγραφιές “ ζωντανεύουν” iTunes GooglePlay 

 

Εικόνα 2. Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας στην τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνοντας γνωστές πλατφόρμες δημιουργίας επαυξημένης πραγματικότητας είναι 

: 

• Aurasma 

• Blippar 

• Layar 

• Wikitude 

 

 

Επίσης υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πλατφόρμες δημιουργίας παιχνιδιών 

Επαυξημένης Πραγματικότητας χώρου, με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εμπλουτίσουν ψηφιακά τοποθεσίες του φυσικού κόσμου που έχουν επιλέξει.  

Οι πιο γνωστές πλατφόρμες είναι: 

• Aris Games 

• Tale blazer 

• FreshAir 
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(Media pedagogy research group/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://augmented.edtech.gr/ar-

mobile-apps/) 

 

4.2 Επαυξημένη πραγματικότητα 

 

Η ταχύτατη προέλαση των Τ.Π.Ε σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχει μετατρέψει και 

εκσυγχρονίσει τον τρόπο μοντελοποίησης της γνώσης με τέτοιο τρόπο που οι 

τεχνολογίες και η τεχνογνωσία έχει καταστεί αναγκαία για τις σημερινές επιστήμες. 

Πολλές δράσεις και δραστηριότητες ακόμη και επαγγελματικές έχουν αυτοματοποιηθεί 

εξαιτίας των υπολογιστών και της εξέλιξης τους. 

 

Η δυνατότητα συλλογής υλικού, σύνδεσης στον Παγκόσμιο Ιστό και χρήσης 

γεωγραφικών δεδομένων μέσω την φορητών συσκευών έδωσε ώθηση στην ακριβή 

απεικόνιση της γνώσης. Η ενσωμάτωση διαχειρίσιμων εφαρμογών σε φορητές συσκευές, 

η άμεση και εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του καθώς και η 

ακατάπαυστη πρόοδος τους, εξελίχτηκαν προς την ανάπτυξη εφαρμογών που 

αναπαριστούν και ενισχύουν με γνώση και πληροφορίες τον πραγματικό κόσμο. Μια 

από τις πιο ευφάνταστες και πολλά υποσχόμενες επιστημονικές τάσεις που 

πραγματεύεται την υπέρβαση των ορίων πραγματικότητας και εικονικής 

αναπαράστασης, είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Γράβος, 2015).  

 

Η τεχνολογία της Επαυξημένης πραγματικότητας βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και 

προσφέρει πλεονεκτήματα και καινοτομίες σε πολλούς τομείς. Παρατηρείτε ήδη η 

επιτυχημένη εισαγωγή της στα σημαντικά πεδία της Ιατρικής, της ψυχολογίας και της 

εκπαίδευσης, καινοτομώντας και παρέχοντας πλεονεκτήματα σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές μεθόδους. Κινείται από τα εργαστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά 

και τις βιομηχανίες. 

 

Η Επαυξημένη πραγματικότητα είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιστημονικό 

πεδίο διαδραστικού σχεδιασμού το περιεχόμενο της οποίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

την απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented 

Reality) αφορά στη συσχέτιση τεχνολογιών που θέτουν σε εφαρμογή τον συνδυασμό του 
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περιεχομένου που προκύπτει μέσω εργαλείων όπως ο Η/Υ με την οπτικοακουστική 

αναπαράσταση σε πραγματικό χρόνο. Η έννοια της επαύξησης έχει νόημα και 

επιστημονική υπόσταση όταν έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τρόπο κατανόησης 

του κόσμου που τον περιβάλλει. Η αντίληψη της πραγματικότητας ενισχύεται με ένα νέο 

και συναρπαστικό τρόπο αλληλεπίδρασης ατόμου και τεχνολογίας. Ο χρήστης μπορεί να 

βλέπει και να ακούει περισσότερα από ότι οι υπόλοιποι. Αντιλαμβάνεται ψηφιακά 

στοιχεία και αντικείμενα εκμεταλλευόμενος ολόκληρο το φάσμα των εμπειριών και των 

δομών της καθημερινότητας.  

 

Ένα σύστημα Επαυξημένης πραγματικότητας συνδυάζει εικονικό και πραγματικό, 

είναι διαδραστικό και μοντελοποιημένο σε τρισδιάστατη αναπαράσταση. Μερικά από τα 

γνωστικά πεδία εφαρμογής της Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι η Διασκέδαση, ο 

στρατός, η δημιουργία παιχνιδιών, η ρομποτική, η εκπαίδευση, η πλοήγηση μέχρι και ο 

χώρος της Διαφήμισης (Γράβος, 2015). 

 

4.3 Επαυξημένη πραγματικότητα και εκπαίδευση 

 

Η επαυξημένη πραγματικότητα όπως αναφέρθηκε νωρίτερα δημιουργεί μια νέα 

πραγματικότητα η οποία συσχετίζει το εικονικό με το πραγματικό παρέχοντας 

ταυτοχρόνως δυνατότητες εμπλουτισμού και προσαύξησης (Klopfer & Squire, 2008). Οι 

δυνατότητες αυτές που παρέχονται για τη χρήση και εφαρμογή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω διαφόρων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν και το 

λόγο της όλο και αυξανόμενης αποδοχής και αναγνώρισης της στον ερευνητικό και 

εκπαιδευτικό χώρο. 

 

Παρόλο της μεγάλης αναγνώρισης που τυγχάνει τα τελευταία χρόνια η έννοια της 

επαυξημένης πραγματικότητας έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Άλλοτε στενά 

συνδεδεμένη με την τεχνολογία και άλλοτε πιο ευρεία. Ο σχεδιασμός της ΕΠ 

πραγματοποιείται με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών όπως υπολογιστές, κινητά, tablet, 

οθόνες κλπ αυτό όμως δεν θα έπρεπε να περιορίζει τον ορισμό της μόνο συνδέοντας την 

με την τεχνολογία. Σήμερα ο όρος θα πρέπει να καθορίζεται με μια ευρεία έννοια 

προσδίδοντάς της έτσι παραγωγικό χαρακτήρα επιτάσσοντας τη χρήση πολλών τύπων 
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τεχνολογιών και εργαλείων (Broll et all., 2008). 

 

Η ΕΠ παράγει νέες διαστάσεις στη μαθησιακή διαδικασία, στην προσέγγιση και την 

επικοινωνία των πληροφοριών, στη διασκέδαση κ.α. Προσφέρει νέες ευκαιρίες και 

δυνατότητες στους μαθητές μεταφέροντας την πραγματικότητα από το εξωτερικό 

περιβάλλον μέσα στην τάξη. Εκμεταλλευόμενη τα όρια της πραγματικότητας δημιουργεί 

ένα σύστημα συνύπαρξης του πραγματικού κόσμου με πρόσθετα στοιχεία και εικόνες 

παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους μια μοναδική εμπειρία (Squire & Klopfer, 2007). Σε 

πραγματικό χρόνο οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον μέσω 

κατάλληλων συσκευών που οπτικοποιούν σε 2D ή 3D σκηνές σύνθετων στοιχείων του 

πραγματικού κόσμου, βελτιώνοντας την κατανόηση σύνθετων εννοιών και σχέσεων 

(Arvanitis et al., 2007) αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και αξιοσημείωτες τεχνικές 

γραμματισμού που δεν δύναται να αναπτυχθούν σε άλλου είδους τεχνολογικά 

περιβάλλοντα μάθησης (Squire & Jan, 2007).  

 

Αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά οφέλη που μπορούν να 

επιτευχθούν, οι ειδικοί συγκαταλέγουν την AR (Augmented Reality )ανάμεσα στις πιο 

σημαντικά υποσχόμενες τεχνολογίες που θα μας απασχολήσουν μελλοντικά (Martin et 

al., 2011).  

 

Η τεχνολογία αποτελεί μια βασική πλευρά της κοινωνικής εξέλιξης και μετατροπής. 

Στο πλαίσιο αυτό της “δικτυακής κοινωνίας” (Castells, 1996) η εισαγωγή των 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και του διαδικτύου έχει καινοτομήσει, 

διαφοροποιώντας την διαδικασία της μάθησης και της επικοινωνίας μέσω της χρήσης 

διαφόρων συσκευών (κινητών τηλεφώνων, tablet, ipads, υπολογιστών κ.α). Η μάθηση 

που συντελείται κάνοντας χρήση φορητών συσκευών και εφαρμογών είναι η γνωστή ως 

φορητή μάθηση (mobile-learning).  

 

Η εξέλιξη και συνεχώς αυξανόμενη διάδοση των κινητών τεχνολογιών ταυτοχρόνως 

δημιούργησε την ανάγκη για εφαρμογές με μεγαλύτερη ευαισθησία και αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον πράγμα που οδήγησε σε ένα καινοτόμο επιστημονικό πεδίο που 

χρησιμοποιεί την Επαυξημένη Πραγματικότητα αλλά με τη χρήση φορητών συσκευών 
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(Mobile Augmented Reality). Οι χρήστες με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντιληφθούν 

καλύτερα τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες σε σχέση με τον παρεχόμενο εικονικό υλικό 

με μια ταυτόχρονη ευελιξία κινήσεων και αλληλεπίδραση με το χώρο ή και άλλα άτομα. 

Όπως αντιλαμβανόμαστε τα συστήματα ΕΠ απαιτούν κατάλληλο λογισμικό που θα 

φιλτράρει τα δεδομένα διατηρώντας μόνο τα απαραίτητα για χρήση και απεικόνιση 

(Γράβος, 2015). 

 

4.4 Aurasma Ένα Πρόγραμμα οπτικής περιήγησης 

 

Ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να γίνει εξοικείωση 

με τη χρήση της AR στην τάξη είναι το Aurasma. Μια ελεύθερη πλατφόρμα που 

επιτρέπει την ανακάλυψη, τη δημιουργία και το διαμοιρασμό εικονικού περιεχομένου 

που ενσωματώνεται στον αληθινό κόσμο. 'Ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να 

προβάλουμε εικόνες, βίντεο και 3D μοντέλα στον πραγματικό κόσμο, κάθε φορά που 

εστιάζουμε σε ένα αντικείμενο ή σημείο με την κάμερα του smartphone ή του tablet. 

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα για εφαρμογές στην πραγματική ζωή. Παρέχει 

δυνατότητα χρήσης σε καταστήματα, μουσεία αξιοθέατα και αλλού για παροχή και 

προβολή επιπλέον πληροφοριών. 

 

Για την ενεργοποίηση μιας aura χρειάζεται να εστιάσει η κάμερα του smartphone, 

ipad ή tablet να στοχεύσει σε μια εικόνα και αυτομάτως γίνεται η μετατροπή σε βίντεο ή 

άλλη εικόνα. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνημμένη στην εικόνα μια 

“επίστρωση”. 

 

Με αυτόν τον τρόπο ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να ζωντανέψει και να παρέχει 

πληροφορίες ή να γίνει ζωντανή μετάδοση ειδήσεων σε μία εφημερίδα.  

 

Για την επίστρωση υπάρχει η βιβλιοθήκη που προσφέρει το Aurasma προς 

αξιοποίηση ή εναλλακτικά οι χρήστες δημιουργούν τις δικές τους κατεβάζοντας βίντεο ή 

εικόνες. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικό κανάλι στο οποίο θα 

προσθέτουν τις αύρες τους και να τις μοιραστούν με άλλους. 
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Βήματα για τη δημιουργία δικού μας σεναρίου Aura. 

Έχουμε δύο επιλογές για τη δημιουργία ενός Aura project 

1. μέσω της εφαρμογής Android 

2. μέσω του Aurasma studio 

 

To aurasma studio προσφέρει περισσότερες ρυθμίσεις και πιο ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Ξεκινώντας πρέπει να εγγραφούμε στην υπηρεσία, να δημιουργήσουμε 

ένα λογαριασμό και να συνδεθούμε και από τις δύο εφαρμογές. Συνδεόμαστε και 

πλοηγούμαστε στην καρτέλα My Auras και δημιουργούμε δικά μας Aura, Create New 

Aura και ανεβάζουμε την εικόνα trigger στην οποία θα προβάλλονται τα γραφικά 

στοιχεία. Η εικόνα πρέπει να είναι σταθερή και ευδιάκριτη. Δίνουμε όνομα στην εικόνα 

και προαιρετικά γεωγραφικό περιορισμό. Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε την 

εικόνα πχ. ζουμ και περικοπή και προχωράμε παρακάτω πατώντας το Next. Στο στάδιο 

αυτό ανεβάζουμε τα βίντεο, τις εικόνες ή τα 3D μοντέλα που έχουμε επιλέξει για την 

επαύξηση στον πραγματικό κόσμο μέσω της αναγνώρισης του trigger. Στοιχίζουμε τα 

γραφικά και τέλος επιλέγουμε όνομα για το Aura μας και το αποθηκεύουμε. 

 

Εικόνα 3. Aurasma  
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Β' Μέρος : Ερευνητικό Πλαίσιο  

 

5.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 

Για την ενίσχυση και αξιολόγηση της κατανόησης προφορικού λόγου θα 

χρησιμοποιηθεί το εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας βάσει προτύπου (pattern 

Augmented Reality) Aurasma. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία όπου συνδυάζεται το 

περιβάλλον του χρήστη με εικονικά αντικείμενα όπως εικόνες, ήχος και βίντεο. Μια 

τεχνική εντοπισμού που εφαρμόζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους όπου γίνεται η 

αναγνώριση ενός διακριτικού (marker) μέσω της κάμερας της κινητής συσκευής. Το 

σύστημα αναγνωρίζει το πρότυπο και έπειτα επαυξάνει το αντικείμενο με τα εικονικά ή 

ηχητικά στοιχεία που έχουμε αντιστοιχήσει. 

 

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης της εφαρμογής Aurasma 

από παιδιά προσχολικής ηλικίας για τον εμπλουτισμό του ελληνικού λεξιλογίου. Πιο 

συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι : 

1. θα σημειωθεί βελτίωση της επίδοσης των αλλόγλωσσων παιδιών προσχολικής 

ηλικίας σε γλωσσικούς τομείς όπως η ικανότητα απόδοσης ορισμών, ο 

εμπλουτισμός λεξιλογίου, η βελτίωση της ακουστικής διάκρισης και της 

φωνολογικής επίγνωσης, η διόρθωση αρθρωτικών λαθών  

2. θα σημειωθεί βελτίωση σε άλλους γνωστικούς τομείς όπως η ικανότητα 

συγκέντρωσης και προσοχής των αλλόγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας 

3. θα αυξηθούν τα κίνητρα για ενεργό συμμετοχή και ενασχόληση των 

αλλόγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

Πιο αναλυτικά η παρούσα εργασία διερευνά τη χρήση ενός εργαλείου επαυξημένης 

πραγματικότητας σε μια τάξη νηπιαγωγείου με σκοπό την ενίσχυση του προφορικού 

λόγου. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής του εργαλείου επαυξημένης 
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πραγματικότητας Aurasma, μέσω των δραστηριοτήτων του σεναρίου που 

δημιουργήθηκαν, στη βελτίωση του προφορικού λόγου των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, στην καλύτερη άρθρωση του λόγου και των φωνημάτων, να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις και κίνητρα για μάθηση. 

 

5.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Ως καταλληλότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων για την παρούσα μελέτη, 

χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα η έρευνά μας ακολουθεί τα 

παραδείγματα της αναπτυξιακής έρευνας και της μελέτης περίπτωσης σε συνδυασμό με 

την παρατήρηση. Η αναπτυξιακή έρευνα λαμβάνει χώρα, όχι μόνο για να αποφανθεί για 

συγκεκριμένες και ήδη εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά για να έχει ως 

αποτέλεσμα πρότυπα εργαλεία ή γενικεύσιμα και δημοσιεύσιμα πορίσματα τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να σχεδιαστούν εκ νέου εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

και διαδικασίες με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης (Wang & Hannafin 

2005). Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που δεν έχει 

ολοκληρωθεί η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και στόχος είναι να υποκινηθεί η 

ευρετική πορεία προς την μάθηση αυτών. 

 

Σύμφωνα με τους Vance & Clegg (2012) η μελέτη περίπτωσης συμβάλει σημαντικά 

στην ερευνητική και κλινική πρακτική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία στην 

καθημερινή πρακτική από κλινικούς και εκπαιδευτικούς καθώς δεν απαιτείται η συλλογή 

μεγάλου δείγματος. Παρόλο που τα αποτελέσματα μιας μελέτης περίπτωσης δεν είναι 

γενικεύσιμα, αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τον εκπαιδευτικό να μεταβιβάσει τα 

εμπειρικά τεκμηριωμένα δεδομένα της βιβλιογραφίας στην εκπαιδευτική πράξη 

εφαρμόζοντας τις μεθόδους που θεωρούνται αποτελεσματικές.  

 

Η μελέτη περίπτωσης στην εκπαίδευση αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις διερεύνησης της διδασκαλίας και της μάθησης. Σκοπός της μελέτης 

περίπτωσης είναι να διαπιστώσει εάν ένα εργαλείο, όπως το Aurasma, μπορεί να 

βοηθήσει τους μαθητές στην κατάκτηση των διδακτικών στόχων. 
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Βασική επιθυμία αποτέλεσε το να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ένα διαφορετικό 

τρόπο διδασκαλίας μέσω της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας, να διασκεδάσουν 

αλλά και να αποκτήσουν νέες γνώσεις. 

 

Στα πλαίσια της μελέτης περίπτωσης της χρήσης της εφαρμογής Aurasma 

πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα προκειμένου να να διαπιστωθεί αν μπορεί η 

υλοποιημένη εφαρμογή να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των μαθησιακών 

εμπειριών και την ενίσχυση του λόγου. 

 

Το παρόν πειραματικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της επαυξημένης 

πραγματικότητας σε φορητές συσκευές, στις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει 

εικονικά αντικείμενα ελεύθερα με την χρήση της κάμερας ή σε 

σταθμισμένα/προγραμματισμένα σημεία (Feiner, 2011). Τα εικονικά αντικείμενα θα 

δημιουργηθούν με χρήση βιντεοκάμερας, λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και 

ήχου και της πλατφόρμας ανάπτυξης εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας Aurasma 

(2007). 

 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση των 

παιδιών και η καταγραφή κάποιων προσωπικών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια χρήσης 

και ενασχόλησης με το εργαλείο. Για τον καθορισμό της επίτευξης των στόχων του 

σεναρίου και των δραστηριοτήτων ορίστηκαν ορισμένα κριτήρια κοινά για όλες τις 

δραστηριότητες και τις ομάδες καρτών που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε θεματική. 

 

 

5.4 Δείγμα 

 

Το περιεχόμενο των ερευνητικών ερωτημάτων και η μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας, ανέδειξαν ως καταλληλότερη ερευνητική μέθοδο για την εξέταση της 

ενίσχυσης του προφορικού λόγου αλλόγλωσσων νηπίων, τη διεξαγωγή μιας ποιοτικού 

τύπου έρευνας. «Η ποιοτική έρευνα παράγει γνώση τοπική και συγκεκριμένη, που 

χαρτογραφεί τις ατομικές αντιδράσεις και αναζητεί τη σημασία τους, αναφερόμενη 

πάντα στα συγκεκριμένα υποκείμενα και στις ιδιαίτερες συνθήκες, στο πλαίσιο των 
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οποίων αυτά εξετάζονται» (Σαραφίδου, 2011, σελ. 16). Καθώς κύριοι στόχοι της 

παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός του τρόπου αξιοποίησης υλικού επαυξημένης 

πραγματικότητας, η αξιολόγηση του υλικού και η παραγωγή ιδεών για μελλοντική 

χρήση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και των αλλόγλωσσων μαθητών, ο 

χαρακτήρας της μεθόδου που θα ακολουθηθεί θα είναι διερευνητικός. 

 

Δεν επιδιώκεται η γενίκευση των όποιων αποτελεσμάτων αλλά η παραγωγή ενός 

εύχρηστου οδηγού των εφαρμογών που αξιοποιήθηκαν. Ως εκ τούτου η μέθοδος 

δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε ήταν μη πιθανοτική ( Cohen & Manion, 2007). Πιο 

συγκεκριμένα η δειγματοληψία που αξιοποιήθηκε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 

δειγματοληψία ευκολίας. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο δειγματοληψίας, επιλέγεται το 

δείγμα το οποίο είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο από τον ερευνητή τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διεξάγεται η έρευνα. Η δειγματοληψία ευκολίας 

είναι μια μέθοδος η οποία επιλέγεται συχνά σε μελέτες περίπτωσης.  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο Κενταύρου από τις 10 Ιανουαρίου 

2018 ως τις 27 Απριλίου 2018. Στην έρευνα συμμετείχαν 9 συνολικά μαθητές, 5 αγόρια 

και 4 κορίτσια, προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 5 ετών), που ανήκουν στην 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, συγκεκριμένα του Ν. Ξάνθης, τα οποία μιλούν 

ελάχιστα ή και καθόλου την ελληνική γλώσσα. 

 

Για τη διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης τα παιδιά εργάζονταν είτε ατομικά είτε 

ομαδικά, σε ομάδες των 2 ατόμων, με τη βοήθεια μιας ταμπλέτας κατά τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων. Αρχικά ο καθορισμός της ομάδας εργασίας γινόταν 

καθημερινά, σύμφωνα με την ομάδα καθηκόντων που αναλάμβανε υπηρεσία την 

εκάστοτε ημέρα για τις ρουτίνες του νηπιαγωγείου (τακτοποίηση, καθαριότητα, 

ημερολόγιο κλπ) αυτό όμως δεν τηρήθηκε λόγω απουσιών των παιδιών ή ακόμη και της 

έλλειψης ενδιαφέροντος τη δεδομένη στιγμή.  

 

5.5 Λόγοι επιλογής του Aurasma 

 

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας που παρέχουν οφέλη στη 
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γνωστική ανάπτυξη των ατόμων και αφήνεται στην κρίση του καθενός η τελική επιλογή 

σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμεί να ενισχύσει. 

 

Σκοπός της χρήσης του εργαλείου επαυξημένης πραγματικότητας Aurasma είναι η 

μελέτη της χρήσης της εφαρμογής, από παιδιά προσχολικής ηλικίας, κατά πόσο μπορεί 

να προσφέρει οφέλη στη γλωσσική και τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 

 

H Aurasma είναι μια πολύ γνωστή εφαρμογή τελευταίας τεχνολογίας η οποία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία και μάθηση της δημιουργίας πραγματικών 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

δημιουργήσουν και να συνδέσουν εύκολα ψηφιακό περιεχόμενο π.χ. βίντεο με 

υπερσύνδεση σε εικόνες που περιλαμβάνονται σε βιβλία ή πίνακες αίθουσας. 

 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε Android και ios (8.0) συσκευές. Η εφαρμογή υπάρχει 

διαθέσιμη στο App Store ή Google Play για iPhones, iPads και Android τηλέφωνα ή 

tablets έκδοσης 4.0 και άνω. Τα απαιτούμενα βήματα για τη δημιουργία του 

λογαριασμού και των αύρων είναι λίγα και απλά. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Aurasma είναι η εύκολη χρήση και προσβασιμότητα, 

ανταποκρίνεται ηλικιακά στις αντιλήψεις, ικανότητες και δυνατότητες των παιδιών που 

συμμετείχαν και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ενδιαφέρον και ελκυστικό περιβάλλον. Οι 

πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν ελεύθερα, ανεξαρτήτων χρόνου και 

γεωγραφικής περιοχής. Η δημιουργία είναι δωρεάν όπως και η κοινή χρήση τους με τους 

μαθητές ή άλλους χρήστες. Οι μαθητές μπορούν πολύ εύκολα να ξεκινήσουν την 

εκμάθηση αφού επιλέξουν τις εκτυπωμένες εικόνες και εστιάσουν με την κινητή 

συσκευή όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΕΝΑΡΊΟΥ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες προφορικού λόγου που 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο δομητικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία η γνώση 

και η γλώσσα δομούνται εξελικτικά μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει 

τις προσπάθειες των παιδιών για την κατάκτησή τους. Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται δημιουργήθηκαν μέσα από τη μελέτη των νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκεται να 

επιτευχθούν στην προσχολική ηλικία, και σε συνδυασμό με την πολύχρονη πείρα των 

συγγραφέων στην προσχολική εκπαίδευση. Έγινε προσπάθεια δόμησης των 

δραστηριοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν, να προωθούν και να 

υποστηρίζουν την εξοικείωση των παιδιών με όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας που 

αφορούν τον προφορικό λόγο κυρίως σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των 

τεχνολογικών - ψηφιακών μέσων.  

 

Αναπτύχθηκαν 8 θεματικές: οι εποχές, τα σχήματα, τα χρώματα, τα γράμματα, οι 

αριθμοί 1-10, τα ζώα, αινίγματα, παραμύθια και χρησιμοποιήθηκαν σταδιακά 70 

έγχρωμες καρτέλες μεγέθους Α4, οι οποίες αξιοποιήθηκαν ως trigger εστίασης και 

σύνδεσης επαύξησης βίντεο. 

 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή μιας εβδομάδας, γνωριμίας των 

παιδιών με το εργαλείο και την χρήση του, για τον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών 

και δυσκολιών. 

 

Τα παιδιά έτσι έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το tablet και γνωρίζουν πως να το 

χειριστούν ως εργαλείο, πως να ανοίξουν την εφαρμογή aurasma, δηλαδή αναγνωρίζουν 

το διακριτικό εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας και μπορούν να εστιάσουν 

στις καρτέλες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως trigger για την επαύξηση της 

πραγματικότητας και αναπαραγωγής των βίντεο, των τραγουδιών και των παραμυθιών. 

 

Τα διδακτικό σενάριο οργανώθηκε γύρω από θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον 
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και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για παιδιά. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται 

παρακάτω ευνοούν την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας, τη συγκέντρωση 

πληροφοριών και γνώσεων που συνδέονται με τη γλώσσα μέσα σε ένα αποτελεσματικό 

μαθησιακό περιβάλλον. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλου και 

πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. 

 

6.1 Αναμενόμενα οφέλη  

 

Το πρώτιστο ενδιαφέρον του σχεδιασμού εκπαιδευτικών μοντέλων και 

δραστηριοτήτων είναι, σε κάθε περίπτωση, η ανίχνευση του παιδαγωγικού 

αποτελέσματος στα παιδιά και της συνολικής επιρροής πάνω τους. Πρόθεση της 

παρέμβασης είναι η θετική αλλαγή στην αναπτυξιακή πορεία των γλωσσικών 

δυσκολιών. 

 

Βασική επιθυμία είναι να έρθουν τα παιδιά με ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας με 

τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας να διασκεδάσουν αλλά και να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις. Η επαφή με την πλατφόρμα ανάπτυξης δραστηριοτήτων επαυξημένης 

πραγματικότητας αναμένεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να 

κατανοήσουν και να μάθουν την ελληνική γλώσσα μέσω ενός ελκυστικού ψηφιακού 

περιβάλλοντος. Αναμένεται βελτίωση τόσο στους γλωσσικούς τομείς όσο και στους 

γνωστικούς τομείς. Ενίσχυση της λεκτικής, της ακουστικής διάκρισης, της φωνολογικής 

επίγνωσης και διόρθωση αρθρωτικών λαθών. Επίσης η αξιοποίηση των εφαρμογών 

αναμένεται να δημιουργήσει κίνητρα συμμετοχής και μάθησης, δίνοντας στους μαθητές 

και τις μαθήτριες ενεργό, δημιουργικό ρόλο.  

 

Πιο συγκεκριμένα να μπορούν τα νήπια να κατανοούν, να περιγράφουν,να 

εκφράζονται, να προφέρουν ορθά, να διαλέγονται και να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές της ελληνικής γλώσσας 

(Ρεπούσης, 2000). 

 

Κατά τη διάρκεια του «πειράματος», η ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατανόησης, 

παραγωγής προφορικού λόγου και επαυξημένης πραγματικότητας συνδέεται με 
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συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές, πλήρη στοχοθεσία, ξεκάθαρη δομή και 

συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης ώστε να καταστεί δυνατή η αποτίμηση της 

παιδαγωγικής της αξίας και η αξιολόγηση του μαθησιακού αντίκτυπου. 

 

6.2 Αξιολόγηση του σεναρίου 

 

Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και έχει περιγραφικό χαρακτήρα και έχει 

σκοπό την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων διατηρώντας το ενδιαφέρον των 

παιδιών. 

 

Η αξιολόγηση του σεναρίου έγινε λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του 

Kirkpatrick (Kurt, 2018) η οποία περιλαμβάνει συνολικά ή κατά περίπτωση 

κάποια από τα παρακάτω: 

• Την ανταπόκριση (reaction).  

Η ανταπόκριση αξιολογεί το πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές στο σενάριο, δηλαδή αν 

τους άρεσε και αν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους. Αυτού του τύπου η αξιολόγηση 

συνήθως πραγματοποιείται προφορικά με συνεντεύξεις ή με χρήση ερωτηματολογίου. 

• Τη μάθηση (Learning).  

Κεντρικό ερώτημα: Τι γνώσεις απέκτησαν οι μαθητές/-τριες;  

Γίνεται αποτίμηση των γνωστικών και μεταγνωστικών αποτελεσμάτων του σεναρίου. Η 

εξακρίβωση της μάθησης μπορεί να γίνει με χρήση pre- και posttest αποτίμησης γνώσης 

που θεωρούνται ότι καταγράφουν με αντικειμενικό τρόπο τη μάθηση κάθε 

εκπαιδευόμενου.  

• Τη Συμπεριφορά (Behavior) 

Κεντρικό ερώτημα: Κατά πόσο έκανε κτήμα του ο μαθητής/-τρια τη νέα γνώση και την 

υιοθέτησε στις καθημερινές του δραστηριότητες, αλλάζοντας τη συμπεριφορά του;  

Η παρατήρηση της αλλαγής συμπεριφοράς είναι μια συστηματική προσέγγιση 

αποτίμησης της συμπεριφοράς πριν και μετά με την πάροδο ικανοποιητικού χρονικού 

διαστήματος.  

• Αποτελέσματα (Results) 

Κεντρικό ερώτημα: Σε τι ωφέλησε τελικά η νέα γνώση;  

Καταγράφεται η αποτίμηση του προγράμματος με όρους επιθυμητών αποτελεσμάτων 
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π.χ., μεγαλύτερη ανταπόκριση σε δραστηριότητες, ταχύτερη εκτέλεση εργασίας, αλλαγή 

στάσης στο μάθημα, συνεργασία με συμμαθητές/τριες, τόνωση ενδιαφέροντος, ανάπτυξη 

της αυτοπεποίθησης.  

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δημιουργήθηκαν πέντε κριτήρια για την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

Πίνακας 2 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων Επαυξημένης πραγματικότητας 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης των καρτών της δραστηριότητας 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το περιεχόμενο της επαύξησης  

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα το υλικό της επαύξησης 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις καρτέλες πέρα από τη χρήση του εργαλείου 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον αυθόρμητο λόγο 

 

6.3 Δραστηριότητες 

1η Δραστηριότητα AR 

 

Τίτλος θεματικής: Οι 4 Εποχές  

 

Οι 4 εποχές του χρόνου είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάμε από την αρχή του 

σχολικού χρόνου και μπορούμε να επανέλθουμε και να το διαπραγματευτούμε 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή της σχολικής ζωής. Από τη στιγμή που ξεκινούμε να 

χρησιμοποιούμε το σχολικό ημερολόγιο στην τάξη, τοποθετούμε και το κατάλληλο 

συνοδευτικό εποπτικό υλικό για τις 4 εποχές τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θέμα, 

παρατηρούν και προβληματίζονται. 

 

Αυτό που έχει σημασία να συζητήσουμε με τα παιδιά είναι οι αλλαγές που φέρνει 
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κάθε εποχή μαζί της και πώς αυτές επηρεάζουν τον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση γύρω 

μας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα μικρά παιδιά ότι η εναλλαγή των εποχών 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και δεν είναι κάτι θεωρητικό. Έτσι η διαδοχή και 

η εναλλαγή τους θα φανεί πιο φυσική στα παιδιά με αποτέλεσμα να τις κατανοούν και να 

τις θυμούνται ευκολότερα. 

 

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν την έννοια του χρόνου και 

να συμπληρώσουν τις εμπειρίες τους και το λεξιλόγιο τους γύρω από τις εποχές του 

χρόνου. Γνωστικά και γλωσσικά επιδιώκεται να επιτευχθούν οι στόχοι που ακολουθούν. 

Οι μαθητές να : 

1. Συγκρίνουν και να συστηματοποιήσουν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις τους, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται υπέρβαση στο χρόνο και στο χώρο.  

2. Ερευνήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες για τον καιρό, τις αλλαγές της φύσης, 

για τα φυτά και τις συνήθειες των ζώων και των ανθρώπων σε κάθε εποχή. 

3. Μάθουν να ονομάζουν τις εποχές και τις αντίστοιχες γιορτές, καιρικές συνθήκες 

και δραστηριότητες των ανθρώπων που συνδέονται με αυτές. 

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 

 

Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες -trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 4 καρτέλες, μία για κάθε εποχή 

ως trigger και 4 βίντεο-τραγούδια από το YouTube για την επαύξηση. Οι καρτέλες 
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υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και 

προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες 

δυσκολίες ως προς τη χρήση του εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 

 

 

Εικόνα  4.  Καλοκαίρι                                               Εικόνα 5. Άνοιξη 

                                               

 

 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 
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μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Έχουν προηγηθεί διάφορες δια θεματικές δραστηριότητες εισαγωγής και γνωριμίας 

των παιδιών με την εναλλαγή των εποχών του χρόνου. Τα παιδιά έχουν παρατηρήσει 

ανάλογο εποπτικό υλικό, εικόνες, και βίντεο, έχουν απολαύσει σύντομες και απλές 

ιστορίες, έχουν ζωγραφίσει ατομικά και ομαδικά, έχουν εκφραστεί κινητικά κατά την 

ακρόαση των 4 εποχών του Vivaldi, έχουν ταξινομήσει καρτέλες με τα κύρια 

χαρακτηριστικά στην ανάλογη εποχή (φρούτα εποχής, ρούχα, καιρικές συνθήκες, 

εναλλαγές της φύσης κλπ).  

 

Τα παιδιά ατομικά ή σε μικρές ομάδες δύο ατόμων εστιάζουν στις καρτέλες των 

εποχών με τη σειρά που επιθυμούν και για όσες φορές θέλουν. 

 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα 

το εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” 

καρτέλες AR που επιθυμούν, με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες 

και τα διάφορα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

 

Αξιολόγηση 

 

Καθώς αναπτύσσεται η δραστηριότητα για την αξιολόγηση της παρέμβασης 

λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η προοδευτική εξέλιξη 

τους, η προσεκτική παρατήρηση, το τι λένε και τι κάνουν, η παραγωγή αυθόρμητου και 

διαλογικού λόγου, οι εκφράσεις και οι γενικότερες αντιδράσεις τους σε όλη τη διάρκεια 

ενασχόλησης με την ταμπλέτα και την εφαρμογή. 
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2η Δραστηριότητα AR  

 

Τίτλος θεματικής: Τα Βασικά επίπεδα σχήματα 

 

Αγαπημένο θέμα των παιδιών γιατί όπου και να κοιτάξουν γύρω τους βλέπουν 

σχήματα. 

 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από 

διάφορα μουσικοκινητικά παιχνίδια, κατασκευές, ιστορίες και άλλες δραστηριότητες, 

βιώνοντας τα και  με το σώμα μας. Έτσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή, συνεργασία και επικοινωνία με τους άλλους αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα 

τον εαυτό τους.  

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας δραστηριότητας είναι η παρουσίαση μιας μαθηματικής 

δραστηριότητας από τον άξονα χώρος και γεωμετρία, για την απόκτηση και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια δραστηριότητα για την κατάκτηση της 

έννοιας των γεωμετρικών σχημάτων, όπου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι παρακάτω 

γνωστικοί και γλωσσικοί στόχοι: 

Τα παιδιά να: 

1) Αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα σχήματα με βάση γενικά 

χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών. 

2) Περιγράφουν λεκτικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας στοιχεία και 

ιδιότητες. 

3) Κατασκευάζουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα με διάφορα μέσα (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου 2ο μέρος, 2011). 

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 
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Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες -trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 4 καρτέλες, μία για κάθε ένα 

από τα τέσσερα βασικά επίπεδα σχήματα ως trigger και 4 βίντεο-τραγούδια από το 

YouTube για την επαύξηση. Οι καρτέλες υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και 

ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να 

μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη χρήση του 

εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Εικόνα 6. Τρίγωνο                                                                Εικόνα 7. Κύκλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 
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ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Έχουν προηγηθεί διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες εισαγωγής και γνωριμίας 

των παιδιών με τα βασικά επίπεδα σχήματα κύκλο, τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο. 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα τα 

σχήματα που επιθυμούν, να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες και τα διάφορα 

χαρακτηριστικά του κάθε σχήματος. Οι καρτέλες υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και 

ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να 

μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη χρήση του 

εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Αξιολόγηση 
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Για την αξιολόγηση της παρέμβασης εξετάστηκε εάν τα παιδιά συμμετείχαν, εαν 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους και αν καλλιέργησαν τη φαντασία, τη δημιουργικότητά και 

την κριτική τους σκέψη. Επίσης λήφθηκε υπόψη εάν ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και  

καλλιέργησαν τον προφορικό λόγο. Τέλος παρατηρήθηκαν οι εκφράσεις και οι 

αντιδράσεις τους, το ενδιαφέρον και η συχνότητα ενασχόλησης με την ταμπλέτα και την 

εφαρμογή για να διαπιστώσουμε εάν ψυχαγωγήθηκαν και ένιωσαν όμορφα. 

 

3η Δραστηριότητα AR  

 

Τίτλος θεματικής: Γνωριμία με τα Χρώματα 

 

Τα χρώματα κατακλύζουν τη ζωή όλων μας και μας δημιουργούν θετικά και 

αρνητικά συναισθήματα. Στα παιδιά αρέσει να ασχολούνται με τα χρώματα, είτε 

ζωγραφίζοντας είτε διαλέγοντας εκείνα που προτιμούν στα ρούχα τους, στα παιχνίδια 

τους, στους τοίχους του δωματίου τους. Η προσέγγιση προσελκύει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρικότητα της 

γνώσης, να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικές εμπειρίες και να ασκηθούν στη σε 

βάθος παρατήρηση, διερεύνηση και αναπαράσταση του περιβάλλοντος. 

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη της λογικοµαθηµατικής 

σκέψης μέσα από διερευνήσεις, συγκρίσεις, δοκιμές και ταξινομήσεις και η καλλιέργεια 

της αισθητικής ευαισθησίας μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία δραστηριότητα για την κατάκτηση της έννοιας των 

χρωμάτων, όπου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι παρακάτω γνωστικοί και γλωσσικοί 

στόχοι: 

 

Τα παιδιά να : 

 

• Αναγνωρίζουν τα χρώματα και να κατηγοριοποιούν τα αντικείμενα σύμφωνα με 

το χρώμα τους 
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• Να περιγράφουν λεκτικά τα χρώματα του περιβάλλοντα χώρου και των 

αντικειμένων 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 

 

Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες -trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 8 καρτέλες, ως trigger και 4 

βίντεο-τραγούδια από το YouTube για την επαύξηση. Οι καρτέλες υπάρχουν 

αναρτημένες σε εμφανή και ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο 

από τα παιδιά ώστε να μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ως 

προς τη χρήση του εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Εικόνα 8.  Χρώμα Πράσινο                                  Εικόνα 9. Χρώμα Κόκκινο 
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Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Έχουν προηγηθεί διάφορες δια θεματικές δραστηριότητες εισαγωγής και γνωριμίας των 

παιδιών με τα χρώματα και τις μίξεις των χρωμάτων. Τα παιδιά έχουν παρατηρήσει 

ανάλογο εποπτικό υλικό, εικόνες, και βίντεο, έχουν απολαύσει σύντομες και απλές 

ιστορίες, έχουν πειραματιστεί με τα χρώματα ατομικά και ομαδικά, έχουν εκφραστεί 

εικαστικά και συναισθηματικά, έχουν ομαδοποιήσει χρωματικά, αντικείμενα και 

καρτέλες.  

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα το 

εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” καρτέλες 

AR που επιθυμούν,με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τα χρώματα και τις 

μίξεις των χρωμάτων,τα αντικείμενα που διακρίνονται από το κάθε χρώμα και να 

εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

 

Αξιολόγηση 
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Για την αξιολόγηση της παρέμβασης και της επίτευξης των αρχικών στόχων που 

τέθικαν, στο μέτρο του εφικτού, λήφθηκαν υπόψιν  δείγματα παραγωγής αυθόρμητου 

ατομικού και διαλογικού λόγου των παιδιών, οι εκφράσεις και οι αντιδράσεις τους κατά 

τη διάρκεια της ενασχόλησης με την ταμπλέτα και την εφαρμογή.  

 

 

4η Δραστηριότητα  

 

Τίτλος θεματικής: Αριθμοί 1 έως 10 

 

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο είναι μέσα από 

βιωματικές καταστάσεις να καταστούν τα παιδιά ικανά να μετρούν και να απαριθμούν 

και να αναπτύξουν ειδικές ικανότητες όπως σύγκρισης, συσχέτισης και επίλυσης 

προβλημάτων.  

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να 

αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν τα ψηφία των αριθμών από το 1 μέχρι το 10 . Βασικοί 

γνωστικοί και γλωσσικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι: 

• Να κατανοήσουν την έννοια του αριθμού 

• Να αντιληφθούν τις αρχές της απαρίθμησης 

• Να κάνουν τη σύνδεση αριθμού και ποσότητας  

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 

 

Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες -trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 
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Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 10 καρτέλες, μία για κάθε 

αριθμό από το 1εως το 10 ως trigger και 10 βίντεο - τραγούδια από το YouTube για την 

επαύξηση. Οι καρτέλες υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και ελεύθερο χώρο, 

κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να μπορούν να 

εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη χρήση του εργαλείου και 

της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

                    Εικόνα 10.  Αριθμός 3                                     Εικόνα 11. Αριθμός 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 
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προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Τα παιδιά ευκαιριακά αλλά και καθημερινά συμμετέχοντας στις δραστηριότητες 

ρουτίνας που πραγματοποιούμε στο νηπιαγωγείο γράφοντας την ημερομηνία, μετρώντας 

τα παιδιά της τάξης συνολικά, τα αγόρια, τα κορίτσια και όσους απουσιάζουν, έρχονται 

σε επαφή με τους αριθμούς. Έχουν προηγηθεί διάφορες δια θεματικές δραστηριότητες 

εισαγωγής και γνωριμίας των παιδιών με τους αριθμούς, έχουν παρατηρήσει ανάλογο 

εποπτικό υλικό, εικόνες, και βίντεο, έχουν απολαύσει σύντομες και απλές ιστορίες, 

λαχνίσματα, ποιήματα, έχουν μετρήσει και απαριθμήσει αντικείμενα, έχουν συγκρίνει 

ποσότητες. 

 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα 

το εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” 

καρτέλες AR που επιθυμούν,με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τις 

ποσότητες, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

 

Αξιολόγηση 

 

Για την αξιολόγηση της παρέμβασης λήφθηκαν υπόψιν δείγματα  συμμετοχής 

συνεργασίας, δημιουργικότητας, παραγωγής αυθόρμητου ατομικού και διαλογικού 

λόγου των παιδιών, καθώς και οι γενικότερες εκφράσεις και οι αντιδράσεις τους καθ όλη 

τη διάρκεια της ενασχόλησης με την ταμπλέτα και την εφαρμογή. 

 

5η Δραστηριότητα AR  
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      Τίτλος θεματικής: Τα Γράμματα του ελληνικού αλφάβητου 

 

Η γλωσσική αγωγή διευρύνει τον γλωσσικό ορίζοντα των παιδιών προσχολικής 

αγωγής, τα προετοιμάζει για τον κόσμο της γνώσης και συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίησή τους. 

 

Σκοπός του Νηπιαγωγείο είναι να βοηθηθούν τα νήπια να αναπτυχθούν γλωσσικά 

μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δράσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι 

απαραίτητο τα παιδιά να εμπλέκονται σε δραστηριότητες και περιβάλλοντα πλούσια σε 

γλωσσικά ερεθίσματα. 

 

Τα παιδιά προσχολικής αγωγής κατανοούν και παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο 

μέσα από την καθημερινή τους ενασχόληση με διαφορετικά είδη κειμένων, παιχνίδια 

ρόλων, συζητήσεις, εποπτικό υλικό καθώς και παιδαγωγικό υλικό εκμάθησης του 

ελληνικού αλφάβητου. Αρχίζουν να γνωρίζουν τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας και να καλλιεργούν τη φωνολογική επίγνωση καθώς αυτή αποτελεί 

τη βάση για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής. 

 

Το ελληνικό αλφάβητο είναι μια θεματική η οποία διδάσκεται ευκαιριακά και όχι 

συστηματικά διότι δεν περιλαμβάνεται στους στόχους της προσχολικής αγωγής η 

καθεαυτή εκμάθηση των γραμμάτων, ενώ σαν στόχος τίθεται η πρώτη επαφή των 

παιδιών με τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου με σκοπό την ενίσχυση της 

φωνολογικής ενημερότητας και την καλλιέργεια της αναδυόμενης γραφής και 

ανάγνωσης.  

 

Στόχοι και σκοπός 

 

 Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ενισχύσει την φωνολογική επίγνωση και να 

ασκήσει τους αλλόγλωσσους μαθητές στην προφορά φωνημάτων.  
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Στόχος είναι, μέσα από τη χρήση εικόνων, να οδηγήσουμε τα παιδιά στη δυνατότητα: 

• Αναγνώρισης και διάκρισης των ήχων (φθόγγων), 

• Αναγνώρισης των γραμμάτων και της αποκωδικοποίησης τους. 

• Κατανόησης του προφορικού λόγου  

• Σύνδεσης του αντικειμένου της εικόνας με τη προφερόμενη λέξη που το 

δηλώνει  

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών. 

 

Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες -trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 24 καρτέλες, μία για κάθε 

γράμμα ως trigger και 24 βίντεο από το YouTube για την επαύξηση. Οι καρτέλες 

υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και 

προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες 

δυσκολίες ως προς τη χρήση του εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Εικόνα 12. Γράμμα Α                                                    Εικόνα 13. 

Γράμμα Ρ 
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Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Έχουν προηγηθεί διάφορες δια θεματικές δραστηριότητες εισαγωγής και γνωριμίας 

των παιδιών με τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Όπως ο σχηματισμός του 

γράμματος με τα σώματα, με κινήσεις στον αέρα, με πλαστελίνη ή με άλλα υλικά και ο 

εντοπισμός σε έντυπα, εφημερίδες κ.λ.π. γραμμάτων , κεφαλαίων ή μικρών. 

 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα 

το εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” 
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καρτέλες AR που επιθυμούν,με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τα 

γράμματα, τα φωνήματα, να παρατηρήσουν τις λέξεις που αρχίζουν ή περιέχουν το κάθε 

γράμμα, να ακούσουν πώς ονομάζεται το καθένα, να δουν πως σχηματίζεται το καθένα, 

να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

 

Αξιολόγηση 

 

Για την αξιολόγηση της παρέμβασης εξετάστηκε εαν τα παιδιά υιοθέτησαν βασικές 

συμβάσεις ανάγνωσης και γραφής του αλφαβητικού συστήματος, και λαμβάνοντας  

υπόψιν δείγματα παραγωγής αυθόρμητου ατομικού και διαλογικού, εαν καλλιέργησαν 

τον προφορικό λόγο. Ακόμη μέσω των εκφράσεων και αντιδράσεων τους εξετάστηκε 

εάν ψυχαγωγίθηκαν και αισθάνθηκαν  όμορφα  κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με 

την ταμπλέτα και την εφαρμογή. 

 

6η Δραστηριότητα AR  

 

Τίτλος θεματικής: Ζώα 

 

Ένα θέμα οικείο στα παιδιά που του παρέχει το έναυσμα για πολλές διερευνήσεις και 

δραστηριότητες που συνδέονται με όλες τις γνωστικές περιοχές. Η μελέτη του μπορεί να 

οδηγήσει στην προσέγγιση πληροφοριών και γνώσεων που συνδέονται με τη γλώσσα, τα 

μαθηματικά, τη μελέτη περιβάλλοντος, τη δημιουργία έκφραση, τις νέες τεχνολογίες 

συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Μια θεματική προσέγγιση που 

ευαισθητοποιεί τους μικρούς μαθητές, προκαλεί συνήθως ευχάριστα συναισθήματα και 

μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση.  

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Μια θεματική προσέγγιση για τα ζώα και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Τα 

εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, που ζουν, τι τρώνε κλπ. 

Κύριοι γνωστικοί και γλωσσική στόχοι της δραστηριότητας είναι να οδηγήσουμε τα 

παιδιά στη δυνατότητα: 
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• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμού 

• Να αναγνωρίζουν τα ζώα και να τα ονομάζουν 

• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο  

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 

 

Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες - trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 13 καρτέλες, ως trigger και 13 

αντίστοιχα, βίντεο - τραγούδια από το YouTube για την επαύξηση. Οι καρτέλες 

υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και 

προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες 

δυσκολίες ως προς τη χρήση του εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Εικόνα 14. Πάπια                                                    Εικόνα 15. Σκύλος 

 



 

62 

 

 

 

 

 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης 

ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το 

επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Έχουν προηγηθεί διάφορες δια θεματικές δραστηριότητες εισαγωγής και γνωριμίας 

των παιδιών με το ζωικό βασίλειο. Τα παιδιά έχουν παρατηρήσει ανάλογο εποπτικό 

υλικό, εικόνες, και βίντεο, έχουν απολαύσει σύντομες και απλές ιστορίες, έχουν 

ζωγραφίσει ατομικά και ομαδικά, έχουν εκφραστεί κινητικά μιμούμενα ζώα και ήχους 

ζώων, έχουν ακούσει και έχουν αναγνωρίσει ήχους ζώων, έχουν δημιουργήσει ομάδες 

ζώων σύμφωνα με το που ζουν, τις διατροφικές τους συνήθειες, το πως κινούνται κλπ. 

 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα 

το εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” 
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καρτέλες AR που επιθυμούν,με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες 

και τα διάφορα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

 

 

Αξιολόγηση 

 

Για την αξιολόγηση της παρέμβασης λήφθηκαν υπόψιν δείγματα παραγωγής 

αυθόρμητου ατομικού και διαλογικού λόγου των παιδιών, οι εκφράσεις και οι 

αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με την ταμπλέτα και την εφαρμογή. 

 

7η Δραστηριότητα AR 

 

Τίτλος θεματικής: Αινίγματα 

 

Η αναφορά των ιδιοτήτων και των γνωρισμάτων ενός αντικειμένου, χωρίς να 

αναφέρεται το ίδιο το αντικείμενο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στα παιδιά, ενεργοποιεί 

τη σκέψη και τη φαντασία τους. Η περιγραφή των αινιγμάτων είναι τέτοια που οδηγεί 

τους μικρούς ακροατές στην αβίαστη και διασκεδαστική ανακάλυψη του αντικειμένου. 

Τα αινίγματα για τα ζώα που αξιοποιούνται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

διευρύνουν τη γνώση της φύσης. 

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Σκοπός είναι να εμπλακούν τα παιδιά σε ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι γνωρίζοντας ένα 

διαφορετικό τρόπο προφορικής διατύπωσης διαφορετικών νοημάτων. 

Κύριοι γνωστικοί και γλωσσικοί στόχοι είναι, μέσα από τη χρήση των αινιγμάτων 

και της περιγραφής τους σε συνδυασμό με τις εικόνες, να οδηγήσουμε τα παιδιά στη 

δυνατότητα: 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 

• Να μπουν στη διαδικασία να αντικατοπτρίσουν  

• Να συγκρίνουν και να συσχετίσουν τις περιγραφές με το αντικείμενο 
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Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 

 

Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες - trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 5 καρτέλες, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν και στη θεματική των ζώων, ως trigger και 5 βίντεο με αινίγματα από 

το YouTube για την επαύξηση. Οι καρτέλες υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανή και 

ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να 

μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη χρήση του 

εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 Εικόνα 16. Αίνιγμα για το  καγκουρό          Εικόνα 17. Αίνιγμα για το λιοντάρι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 



 

65 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα 

το εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” 

καρτέλες AR που επιθυμούν, με σκοπό να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τύπο διατύπωσης 

του προφορικού λόγου και των ερωτημάτων, να ψυχαγωγηθούν, να σκεφτούν, να κάνουν 

συσχετισμούς, και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

 

Αξιολόγηση 

 

Για την αξιολόγηση της παρέμβασης λήφθηκαν υπόψιν δείγματα παραγωγής 

αυθόρμητου ατομικού και διαλογικού λόγου των παιδιών, οι εκφράσεις και οι 

αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με την ταμπλέτα και την εφαρμογή. 

 

 

 

8η Δραστηριότητα AR 
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Τίτλος Θεματικής: Παραμύθια – φιλαναγνωσία 

 

Στόχος της φιλαναγνωσίας είναι να προκληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για το 

διάβασμα, να το αγαπήσουν, να «συνομιλήσουν» με το κείμενο, να εμπλακούν σε αυτό, 

να καλλιεργηθεί η αισθητική τους, να γίνουν κριτικοί αναγνώστες. Όλα αυτά 

επιτυγχάνονται μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που συνδυάζουν όλες τις μορφές 

τέχνης, όπως το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά και σχετίζονται με το συγγραφέα, το 

κείμενο, τη δομή και τις αφηγηματικές τεχνικές του. Έτσι η ανάγνωση λογοτεχνικών 

βιβλίων γίνεται παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα οι αναγνώστες- μαθητές μυούνται στη μαγεία 

της μυθοπλασίας και διασκεδάζουν δημιουργικά. Η φιλαναγνωσία ως στάση ζωής 

προσφέρει χαρά και απόλαυση, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συστηματικής 

παιδείας, και δεν έχει καταναγκαστικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η ώρα της 

φιλαναγνωσίας στόχο έχει να καθιερώσει μια σταθερή και φιλική σχέση των παιδιών με 

το βιβλίο, ώστε αυτά να αποτελέσουν μελλοντικά μια «κοινότητα αναγνωστών». 

 

Στόχοι και σκοπός 

 

Αιχμή του προγράμματος είναι η άμεση εξοικείωση των μικρών μαθητών με το 

βιβλίο και την ανάγνωση και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το 

λογοτεχνικό βιβλίο. 

 

• Η όξυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η αναζωογόνηση κι ο 

εμπλουτισμός της φαντασίας και της εφευρετικότητας, η ανάπτυξη της 

αισθητικής καλλιέργειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης τους. 

 

• Γενικότερα, η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης μ’ έμμεσο βιωματικό τρόπο, 

ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των μαθητών στην κατανόηση κειμένων, στην 

έκφραση απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας στην συγκρότηση μιας 

πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας 

 

Προηγούμενες γνώσεις των παιδιών 
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Τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το εργαλείο AR γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν 

το tablet, πως να ανοίγουν και να κλείνουν την εφαρμογή, πως να επιστρέψουν στην 

προηγούμενη ενέργεια, πως να εστιάσουν στις καρτέλες -trigger για τη δημιουργία της 

επαύξησης, πως να αυξομειώσουν την ένταση της φωνής, να συνδέσουν τα ακουστικά 

εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι τα χρειάζονται. 

 

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν 20 καρτέλες, μία για κάθε 

παραμύθι ως trigger και 20 βίντεο με ψηφιακές ιστορίες από το YouTube για την 

επαύξηση. Οι καρτέλες υπάρχουν αναρτημένες στο χώρο της βιβλιοθήκης σε εμφανή και 

ελεύθερο χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο από τα παιδιά ώστε να 

μπορούν να εστιάσουν με το tablet χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη χρήση του 

εργαλείου και της εφαρμογής. 

 

Μερικές από τις κάρτες που αξιοποιήθηκαν για τα παραμύθι 

Εικόνα 18.  Ο Λαγός και η Χελώνα        Εικόνα 19. Η χελώνα κι ο Αετός                                

 

 

  

 

 

 

 

                                                       

Εικόνα 20. Η Χιονάτη  
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Εικόνα 21. Ο Ήλιος και ο Άνεμος                          Εικόνα 22.  Ο πρίγκιπας Βάτραχος                                            

 

                                                                            

 

 

 

 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων και το χρονικό πλαίσιο ενασχόλησης ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα παιδιά 

μπορούσαν να ασχοληθούν για όσο χρόνο το επιθυμούσαν στο χρονικό πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων 45 λεπτά περίπου. 

 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχουν και οι μη 

οργανωμένες δραστηριότητες και το ελέυθερο παιχνίδι ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 

μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ευελιξία 

προσαρμογής του χρόνου των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας AR 

 

Έχουν προηγηθεί διάφορες δια θεματικές δραστηριότητες εισαγωγής και γνωριμίας 

των παιδιών με την ανάγνωση ιστοριών. Τα παιδιά έχουν απολαύσει σύντομες και απλές 

ιστορίες.  

 

Μέσω της εφαρμογής τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια 

των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο χρόνο θέλουν και να παρατηρήσουν καλύτερα 

το εποπτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο πίνακα της τάξης και τις “ειδικές” 
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καρτέλες AR που επιθυμούν, με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν διάφορες 

έννοιες και συναισθήματα που παρουσιάζονται στην κάθε μικρή ιστορία και να 

εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.  

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το μαγευτικό κόσμο των βιβλίων, ταξιδεύουν 

νοερά μαζί με τους ήρωες των περιπετειών, βιώνουν ποικίλα συναισθήματα, 

εκφράζονται κι ανοίγουν νέους πνευματικούς ορίζοντες. Έμφαση περισσότερη δίνεται 

στη δημιουργική συζήτηση πάνω στο θέμα της ιστορίας του λογοτεχνικού κειμένου. 

Γενικότερα καλούνταν οι μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα. 

 

Αξιολόγηση 

 

Καθώς αναπτύσσεται η δραστηριότητα για την αξιολόγηση της παρέμβασης 

λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η προοδευτική εξέλιξη 

τους, η προσεκτική παρατήρηση, το τι λένε και τι κάνουν, η παραγωγή αυθόρμητου και 

διαλογικού λόγου, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η γενικότερη ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου, η σύνθεση δικών τους μικρών ιστοριών με αρχή, μέση, τελος, οι 

εκφράσεις και οι γενικότερες αντιδράσεις τους σε όλη τη διάρκεια ενασχόλησης με την 

ταμπλέτα και την εφαρμογή. 

 

6.4 Επέκταση του σεναρίου 

 

Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες θεματικές ενότητες καθώς και 

στην αξιοποίηση των ομαδικών εργασιών μιας θεματικής ενότητας όπως το ηλιακό 

σύστημα, το διάστημα, η εναλλαγή μέρας νύχτας, ο κύκλος του νερού, ο κύκλος της 

ζωής των εντόμων, η ανάπτυξη του σπόρου σε φυτό, στα μουσικά όργανα, την τέχνη και 

την ψηφιακή περιήγηση σε μουσεία. Επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς σε δραστηριότητες και παιχνίδια γνωριμίας των παιδιών μέσω της 

παρουσίασης τους σε βίντεο επαύξησης που συνδέονται με τη φωτογραφία τους. Τέλος 

για τις ομαδικές δραστηριότητες θα μπορούσε να γίνει χρήση και σύνδεση με projector 

ώστε να παρακολουθούν όλοι οι μαθητές. Η χρήση μπορεί να γίνεται από τον 

εκπαιδευτικό ή από κάποιο μαθητή, μέλος των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων 
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προς παρουσίαση του τρόπου εργασίας της ομάδας του και των αποτελεσμάτων τους. 

 

 

Εικόνα 23. AR  στην Τέχνη                                      

 

 

Εικόνα 24. AR για γνωριμία με τους άλλους  

  

 

 

6.5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

1η Δραστηριότητα 4 Εποχές 

 

Αναφορικά με τη 1η θεματική των 4 εποχών και την πρώτη δραστηριότητα 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις 4 καρτέλες κυρίως το πρώτο 

διάστημα διεξαγωγής της έρευνας και πριν προστεθούν οι υπόλοιπες καρτέλες των 

άλλων θεματικών ενοτήτων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα οι συμμετέχοντες συνήθιζαν να επιλέγουν και τις 4 καρτέλες κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησης τους με το εργαλείο. Επίσης προστέθηκαν δυο καρτέλας σαν 

επέκταση του θέματος για τα φρούτα, μια για τα φρούτα τα φθινοπωρινά και μια για όλα 

τα φρούτα. Οι δυο καρτέλες επικέντρωσαν το ενδιαφέρον των παιδιών καθ όλη τη 
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διάρκεια του προγράμματος αφού έδειχναν συχνά την προτίμηση τους για αυτές και το 

περιεχόμενο επαύξησης τους. Επιπλέον πολύ συχνά αναπαρήγαγαν το περιεχόμενο καθ’ 

όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Επίσης τα παιδιά που δεν 

χρησιμοποιούσαν εκείνη τη στιγμή το εργαλείο και απλά παρακολουθούσαν προέτρεπαν 

το παιδί που το χρησιμοποιούσε να επιλέξει εκείνες τις καρτέλες και έδειχναν να 

απολαμβάνουν ιδιαιτέρως το περιεχόμενο γελώντας και σχολιάζοντας γενικότερα. 

 

Πίνακας 3.  Εποχές 

Κριτήρια αξιολόγησης 

δραστηριοτήτων Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας μερικές φορές κυρίως στην αρχή της 

παρέμβασης 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

μερικές φορές 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν 

παράλληλα το υλικό της επαύξησης 

όχι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου 

στον αυθόρμητο λόγο 

ναι 

 

 

 

Πίνακας 4. Επέκταση δραστηριότητας: κάρτες για τα φρούτα 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας ναι  

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

ναι 
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4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

ναι 

 

 

2η Δραστηριότητα Σχήματα 

 

Στη 2η Θεματική των βασικών επίπεδων σχημάτων, ομοίως με την προηγούμενη τα 

παιδιά επέλεγαν προς χρήση όλες τις κάρτες της θεματικής χωρίς διάκριση. Το 

ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ομάδα καρτών ήταν πολύ έντονο στην αρχή του 

προγράμματος, που ήταν μεγάλος ο ενθουσιασμός τους και ήθελαν να ανακαλύψουν το 

περιεχόμενο όλων των καρτών που προστίθενται κάθε φορά. 

 

Στη συγκεκριμένη θεματική πρέπει να αναφέρουμε ότι παρουσιάστηκαν κάποια 

προβλήματα στη σύνδεση και επαύξηση και χρειάστηκε να αλλαχτούν οι αρχικές 

καρτέλες με νεώτερες πιο ευδιάκριτες. Η κοινή χρωματική απόχρωση των καρτών και ο 

διαφορετικός φωτισμός της τάξης σε σχέση με το φως του χώρου που είχε γίνει η 

δημιουργία των αύρων προκάλεσε τις δυσλειτουργίες αυτές. Τα παιδιά μόνα τους 

έρχονταν και επεσήμαναν το λάθος. Ενδεικτικά αναφέρω τα λόγια ενός νηπίου “Κυρία 

εγώ τρίγωνο ..αυτό τετράγωνο λέει”. “Κυρία!Έλα!Αυτό κύκλο λάθος λέει”.  

 

 

 

Πίνακας 5. Σχήματα 

 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας μερικές φορές κυρίως στην αρχή της 
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παρέμβασης 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα το 

υλικό της επαύξησης 

ναι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις καρτέλες 

πέρα από τη χρήση του εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

ναι 

 

3η Δραστηριότητα Χρώματα 

 

Η θεματική αυτή ενθουσίασε τους συμμετέχοντες και διατήρησε την προσοχή τους 

γαι αρκετό χρονικό διάστημα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Συνήθιζαν 

να επιλέγουν όλες τις κάρτες των χρωμάτων με τη σειρά και επαναλάμβαναν 2 και 3 

φορές στην κάρτα που έδειχνε το αγαπημένο τους χρώμα. Αναπαρήγαγαν ή 

προσπαθούσαν να αναπαράγουν ταυτόχρονα ή και μετά την ολοκλήρωση της επαύξησης 

το περιεχόμενο. Καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος και σε διάφορες 

δραστηριότητες εντόπιζαν αντικείμενα και σχολίαζαν το χρώμα τους.  

 

Πίνακας 6. Χρώματα 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας ναι 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

ναι 
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4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

μερικές φορές 

 

 

4η Δραστηριότητα Αριθμοί 1 έως 10 

 

Η συγκεκριμένη θεματική δεν ήταν τελείως άγνωστη στου συμμετέχοντες οι 

περισσότερη ήδη γνώριζαν να απαριθμούν και να μετρούν μέχρι το 10. Αξιοποιήθηκε 

κυρίως για εμπέδωση των αριθμών, των ποσοτήτων και του επιπλέον λεξιλογίου που 

παρουσιαζόταν στα βίντεο επαύξησης. Και σε αυτή δραστηριότητα γινόταν συχνή χρήση 

των καρτών και παράλληλη αναπαραγωγή του υλικού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε 

φορά που κάποιος από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιούσε τις κάρτες με τους αριθμούς 

αρκετά από τα μικρότερα παιδιά μαζεύονταν γύρω να παρακολουθήσουν και πολλές 

υποδείκνυαν την επόμενη κάρτα προς επαύξηση. 

 

Πίνακας 7. Αριθμοί 1 έως 10 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας μερικές φορές 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

ναι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 
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5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

ναι 

 

 

5η Δραστηριότητα Τα Γράμματα του ελληνικού αλφάβητου 

 

Οι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη θεματική κέντρισαν αρχικά το 

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο βαθμό της ανακάλυψης του περιεχομένου. Στην 

πορεία και για αρκετό διάστημα δεν βρίσκονταν ανάμεσα στις πρώτες και συχνές 

επιλογές των συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά κατά τη χρήση τους οι συμμετέχοντες 

έδειχναν αφοσιωμένοι και επαναλάμβαναν το λεξιλόγιο και τα γράμματα που 

περιγράφονταν, ενώ σχημάτιζαν με τα δάχτυλα τα γράμματα στο αέρα.  

 

Πίνακας 8. Γράμματα 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας μερικές φορές στην αρχή της παρέμβασης 

κυρίως 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

ναι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

μερικές φορές 
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6η Δραστηριότητα Ζώα 

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα κέρδισε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο από 

τους συμμετέχοντες όσο και από τους μη συμμετέχοντες. Έδειχναν να 

απολαμβάνουν την ενασχόληση με το εργαλείο, διασκεδάζουν πολύ με το 

περιεχόμενο και αναπαρήγαγαν συνεχώς το περιεχόμενο. Ακόμη και όταν δεν 

χρησιμοποιούσαν το εργαλείο παρατηρούσαν τις κάρτες, τις αναγνώριζαν και 

ονομάτιζαν τα ζώα που απεικόνιζαν.  

 

Πίνακας 9. Ζώα 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας ναι 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

ναι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

ναι 

 

 

 

7η Δραστηριότητα Αινίγματα  

 

Η θεματική αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προηγούμενη καθώς τα 

αινίγματα που αξιοποιήθηκαν αφορούσαν κάποια ζώα. Ομοίως με την 
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προηγούμενη θεματική προσέλκυσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προσφέροντας γνώσεις και γέλιο στα παιδιά. 

 

Πίνακας 10. Αινίγματα  

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης της καρτέλας ναι 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

ναι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

ναι 

 

 

8η Δραστηριότητα Παραμύθια – φιλαναγνωσία 

 

Η τελευταία θεματική σε πρώτη φάση ενθουσίασε τους συμμετέχοντες που 

ήθελαν να απολαύσουν την ψηφιακή αφήγηση όλων των παραμυθιών. 

Απολάμβαναν το γεγονός ότι μπορούσαν να ακούσουν και να δουν μια σύντομη 

ιστορία χωρίς τη βοήθεια ενός ενήλικα όσες φορές το επιθυμούσαν. 

Αξιοσημείωτο ήταν και εδώ το ενδιαφέρον που επέδειξαν τα μικρότερα παιδιά 

που δεν συμμετείχαν στην έρευνα Το ενδιαφέρον τους διατηρήθηκε καθ όλη τη 

διάρκεια της παρέμβασης άλλοτε πιο έντονο και άλλοτε λιγότερο έντονο. Οι 

συμμετέχοντες αναγνώριζαν τις κάρτες και ζητούσαν να ακούσουμε τις ψηφιακές 

ιστορίες και κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων.  
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Πίνακας 11. Παραμύθια – φιλαναγνωσία 

Κριτήρια αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

Ε.Π. 

ναι / όχι / μερικές φορές 

1.Συχνή επιλογή επαύξησης των καρτών ναι 

2.Απολάμβαναν/διασκέδαζαν με το 

περιεχόμενο της επαύξησης  

ναι 

3.Γνώριζαν και αναπαρήγαγαν παράλληλα 

το υλικό της επαύξησης 

όχι 

4.Αναγνώριζαν και ονομάτιζαν τις 

καρτέλες πέρα από τη χρήση του 

εργαλείου 

ναι 

5.Έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου στον 

αυθόρμητο λόγο 

μερικές φορές 
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Γ' Μέρος Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

7.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων  

 

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο νηπιαγωγείο μας, έδωσε την ευκαιρία 

σε μένα και τους μαθητές μου να αντικρίσουμε τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από μια 

άλλη οπτική γωνία, ιδιαίτερα πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα. Οι βιωματικές εικονικές 

εμπειρίες και απεικονίσεις που προσέφερε η εφαρμογή, φαίνεται να συνέβαλαν θετικά 

στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών και τον γλωσσικό εμπλουτισμό των 

συμμετεχόντων όπως αναφέρουν και οι έρευνες των El Sayed, Zayed & Sharawy (2011). 

 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό 

με τις ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν αρχικά. Ξεκινώντας με την πρώτη ερευνητική 

υπόθεση που υπέθετε τη βελτίωση σε γλωσσικούς τομείς διαφάνηκαν ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα μετά την ενασχόληση των συμμετεχόντων με την 

ταμπλέτα και την εφαρμογή παρατηρήθηκε θα λέγαμε μεγαλύτερη άνεση στο λόγο των 

παιδιών. Μεγαλύτερες προτάσεις εμφανίζονται στο λόγο των παιδιών με σωστότερη 

άρθρωση, καθώς και εντονότερη προσπάθεια ανάκλησης της μνήμης και του 

κατάλληλου λεξιλογίου προς χρήση. Επίσης άρχισαν να εντάσσουν τη χρήση άρθρων 

στις μικρές προτάσεις που δημιουργούσαν, όχι βέβαια πάντοτε με το σωστό τρόπο και 

πρόφεραν σωστότερα τις λέξεις κάνοντας λιγότερα αρθρωτικά λάθη. Τα αποτελέσματα 

φαίνεται να συμφωνούν με παρόμοιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες 

υποστηρίζουν τη χρήση και αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων στην 

εκπαιδευτική πράξη (ενδεικτικά, El Sayed, Zayed & Sharawy, Sandberg, Moris & De 

Geus, 2011) για τη εκμάθηση της γλώσσας και την ενίσχυση του λεξιλογίου 

αλλόγλωσσων παιδιών. 

 

Η θετική ανταπόκριση και οι θετικές εντυπώσεις των συμμετεχόντων είναι ένας από 

τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχή αξιοποίηση των εργαλείων αυτών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου και μέσω της 

παρατήρησης διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά απολάμβαναν τη διαδικασία, οι εκφράσεις το 

προσώπου τους, απεδείκνυαν το ενδιαφέρον, την ευχαρίστηση και τον ενθουσιασμό που 
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βίωναν. Αξίζει να αναφέρουμε την έκπληξη και το μεγάλο προβληματισμό που 

εξέφρασαν, με επηφωνήματα και διάφορες ερωτήσεις,σε σχέση με τον τρόπο 

δημιουργίας της επαύξησης. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες από τις ερωτήσεις που 

επαναλαμβάνονταν συχνά από τα παιδιά: “Κυρία, αυτό πως κάνει έτσι;” Κυρία, ποιος 

κάνει;” ¨Κυρία πως;”” Κυρία κάνε όλα”.Επιπλέον εστίαζαν με το tablet σε διάφορα 

αντικείμενα, ακόμη και στους συμμαθητές τους για να δουν αν θα γίνει κάποιου είδους 

επαύξηση. Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση ταμπλέτων και εφαρμογών με 

στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρει έντονα μαθησιακά κίνητρα και 

κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, εντάσσοντας το 

μαθητή αβίαστα και με δική του πρωτοβουλία σε ένα νέο τρόπο μάθησης. 

 

Επιπλέον, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και να μελετήσουν τα 

στοιχεία της εφαρμογής και των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον προσωπικό τους 

ρυθμό και εφόσον το επιθυμούσαν. Όποιες ομάδες παιδιών ήθελαν μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν όποιες και όσες επιθυμούσαν από τις κάρτες για τις οποίες προσέφερε 

επαύξηση η εφαρμογή. Μπορούσαν να ασχοληθούν για όση ώρα θέλουν και να 

εγκαταλείψουν όταν το επιθυμούσαν. Ήταν δηλαδή, οι ίδιοι υπεύθυνοι για το ρυθμό της 

δράσης και του ελέγχου της διαδικασίας, χωρίς πίεση και άγχος. 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων επίσης προκύπτει ότι τέτοιου είδους εργαλεία 

ενισχύουν τα μαθησιακά κίνητρα όπως αναφέρουν και οι έρευνες (Sotiriou & Bogner, 

2008).  

 

Η αφοσίωση των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία μέσω του συγκεκριμένου 

εργαλείου ήταν υψηλότερη. Οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι και πολλές φορές 

έμπαιναν σε σειρά προτεραιότητας προκειμένου να ασχοληθούν με την εφαρμογή. 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το ενδιαφέρον και η προσήλωση που επέδειξαν τα πιο 

ζωηρά παιδιά κατά την ενασχόληση τους με την εφαρμογή, καθώς αδυνατούσαν να 

παραμείνουν για αρκετή ώρα σε άλλου είδους δραστηριότητες ή παιχνίδι, ενώ εδώ δεν 

εγκατέλειπαν αλλά αντιθέτως ζητούσαν να τους δοθεί περισσότερος χρόνος προς 

ενασχόληση. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ένα νέο ερώτημα, μπορεί η χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων και επαυξημένης πραγματικότητας να βελτιώσει την προσοχή και την 

συγκέντρωση υπερκινητικών ή ζωηρών παιδιών προσχολικής ηλικίας ή ακόμη και 

μεγαλύτερων παιδιών που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες;  

 

Τέλος όλοι οι συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν κανένα ιδιαίτερο τεχνικό και 

χρηστικό πρόβλημα σχετικά με το χειρισμό της ταμπλέτας και της εφαρμογής, γεγονός 

που υποδεικνύει την εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση τους, αλλά και την 

καταλληλότητα του εργαλείου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το μοναδικό ίσως 

που να τους δυσκόλευε ήταν το βάρος της ταμπλέτας, γιατί τους κούραζε να κρατάνε τα 

χέρια σηκωμένα και τεντωμένα ώστε να εστιάσουν στις κάρτες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή 

ήταν η ευρηματικότητα που επέδειξαν δύο “ζωηρά” παιδιά, προς επίλυση αυτού του 

προβλήματος, με σκοπό να απολαύσουν την επαύξηση ξαπλωμένοι στο χαλί χωρίς να 

κουράζουν τα χέρια τους. Τοποθέτησαν την ταμπλέτα σε μια αυτοσχέδια βάση στήριξης, 

χρησιμοποιώντας ένα παιχνίδι (παιδική μπανιέρα μωρού) και το μετακινούσαν δεξιά ή 

αριστερά ανάλογα με τη θέση που είχαν οι κάρτες που επιθυμούσαν να επαυξήσουν. 

 

Εν κατακλείδι, η χρήση εργαλείων AR στη διδασκαλία αλλόγλωσσων παιδιών 

φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην ενίσχυση του προφορικού λόγου αλλόγλωσσων 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

 

7.2 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για Μελλοντικές έρευνες 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τα ερευνητικά ευρήματα άλλων ερευνών σχετικά με τον ενισχυτικό ρόλο 

της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας στους γλωσσικούς τομείς της εκπαίδευσης 

και σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. 

 

Αξιολογώντας την ερευνητική αυτή προσπάθεια είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις 

αδυναμίες και τους περιορισμούς που υπήρξαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας Ο 

αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν μικρός, αφορά 9 αλλόγλωσσα παιδιά, και 
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το χρονικό διάστημα εφαρμογής των δραστηριοτήτων ήταν συγκεκριμένο και 

περιορισμένο, τρεις μήνες περίπου. Επίσης το ανοιχτό πλαίσιο εφαρμογής των 

δραστηριοτήτων, που επέτρεπε στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν προαιρετικά σε 

καθημερινή βάση και για όσο χρόνο επιθυμούσαν, με σκοπό τον έλεγχο του κινήτρου, 

δεν μας επιτρέπει να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα παρέμβασης. 

 

Επιπλέον η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν η 

ποιοτική. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης και η τεχνική της 

παρατήρησης σε συνδυασμό με μη αριθμητικές πληροφορίες (χρήση λεξιλογίου, 

παραγωγή αυθόρμητου λόγου κ.α). Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων θα ήταν ωφέλιμο να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά και η ποσοτική 

προσέγγιση. Συμπερασματικά πιο ελεγχόμενες μελέτες θα συμβάλλουν στην εξαγωγή 

αδιαμφισβήτητων αποτελεσμάτων για τον ενισχυτικό ρόλο εργαλείων επαυξημένης 

πραγματικότητας στον προφορικό λόγο αλλόγλωσσων μαθητών. 

 

Τα θετικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα ήταν σημαντικά βοηθητικά 

για τη διδασκαλία αλλόγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας και θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στις σχολικές δομές. Σε μεταγενέστερο διάστημα θα ήταν ωφέλιμο να 

διεξαχθεί μια ανάλογη μελέτη με τις παρούσες ερευνητικές υποθέσεις σε μεγαλύτερο 

δείγμα αλλόγλωσσων παιδιών ίδιας ή και μικρότερης ηλικίας που φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο θα διερευνηθούν 

τα αποτελέσματα σε ένα διαφορετικό πληθυσμό και ίσως να διασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων. Επιπλέον σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν πιο σύνθετες δραστηριότητες καλλιέργειας φωνολογικής επίγνωσης. 

Τέλος τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να συνδυαστούν και να επεκταθούν και σε 

άλλους τομείς της εκπαίδευσης όπως στη διαχείριση ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση και παρά τους περιορισμούς συμπερασματικά θα λέγαμε ότι 

τέτοιου είδους τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές όπως η επαυξημένη 

πραγματικότητα, παρέχουν νέες δυνατότητες προς εφαρμογή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πόσο θετικά δείχνουν να αντιμετωπίζουν οι 
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μαθητές τη χρήση τέτοιων εργαλείων και πως αποτελεί κίνητρο για ενεργό συμμετοχή 

στη μαθησιακή διαδικασία. Κρίνεται λοιπόν, απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων και τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ.3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.»  

 

 


