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c) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Έτος 2018

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.), η οποία εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Δια Βίου Μάθησης, (στην κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες 

στην Εκπαίδευση), και τα λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το 

δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για

διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο 

και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η Μ.Δ.Ε. 

καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης.
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 ''ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT KODU ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ''

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

   H παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 3ου 

εξαμήνου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο ‘’Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες’’, του 

τμήματος της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι: ‘’Μελέτη αξιοποίησης του 

λογισμικού Microsoft Kodu για τη διδασκαλία μηχανισμών και εύκολων τρόπων 

διεκπεραίωσης του πολλαπλασιασμού σε μαθητές της Δ’ δημοτικού’’. Μέσω της 

συγκεκριμένης εργασίας επιχειρείται να ερευνηθεί το κατά πόσον ένα περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΜS Κοdu της Microsoft,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχολική τάξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός της 

διδασκαλίας του προγραμματισμού και απλών εντολών που χρησιμοποιείται ευρέως. 

Για το λόγο αυτό δημιούργησα ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι στο περιβάλλον του Kodu 

με κεντρικό θέμα τον πολλαπλασιασμό.

    Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Βασίλειο 

Δαγδιλέλη διότι χωρίς τις υποδείξεις και την καθοδήγηση του θα ήταν αδύνατη η 

εκπόνηση της εργασίας μου. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στους διευθυντές των 

σχολείων που με δέχτηκαν προκειμένου να διεξάγω την έρευνα μου, αλλά και τους 

3



εκπαιδευτικούς τους ίδιους που με δέχτηκαν στα τμήματα τους και μου αφιέρωσαν 

τις διδακτικές ώρες που χρειαζόμουν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

     Η έρευνα μου ως κύριο στόχο έχει την διερεύνηση του κατά πόσο ένα περιβάλλον 

επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι,

σχεδιασμένο από εμένα τον ίδιο, στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu, 

μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές της Δ' δημοτικού να αντιληφθούν εις βάθος τους 

μηχανισμούς του πολλαπλασιασμού, να γνωρίσουν τρόπους εύκολης διεκπεραίωσης 

του και κατ' επέκταση να αποκτήσουν κατά κάποιο τρόπο μαθηματική σκέψη. Ως 

επιμέρους στόχοι ορίζονται οι μαθητές να: αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις 

νέες τεχνολογίες και τον Η/Υ και την ένταξη αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, να

εξοικειωθούν με το περιβάλλον του λογισμικού Kodu και κάποιες από τις λειτουργίες

του και να συνεργάζονται για τον έλεγχο της ορθότητας μαθηματικών πράξεων και 

ισοδυναμιών.

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δημοτικά σχολεία των Τρικάλων, της 

Θεσσαλονίκης αλλά και σε κέντρο ξένων γλωσσών. Το δείγμα μου αποτέλεσαν 118 

μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού, εκ τον οποίων 64 αγόρια και 54 κορίτσια. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές το 

ερωτηματολόγιο 1, που περιείχε ισοδυναμίες οι οποίες επιδέχονταν απαντήσεις 

σωστού-λάθους, εν συνεχεία οι μαθητές ανά ομάδες των δύο ατόμων 

χρησιμοποιούσαν το εκπαιδευτικό παιχνίδι που σχεδίασα στο προσωπικό μου φορητό

υπολογιστή και τέλος τους μοιράζονταν το ερωτηματολόγιο 2, που περιείχε 

ισοδυναμίες, ίδιας μορφής αλλά με διαφορετικούς αριθμούς από το ερωτηματολόγιο 

1, προκειμένου να δοθεί έμφαση στον τρόπο και όχι στο αποτέλεσμα. Τα 

αποτελέσματα, τα οποία εξήχθησαν με τη βοήθεια του προγράμματος στατιστικής 

ανάλυσης SPSS, του προγράμματος καταγραφής οθόνης Active Presenter και του 

λογισμικού Κodu, ανέδειξαν μια αύξηση των σωστών απαντήσεων των μαθητών της 

τάξης του 11,5% στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, ύστερα από την παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

λογισμικό Kodu μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχολική τάξη για τη διδασκαλία 
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διάφορων μηχανισμών του πολλαπλασιασμού, ενισχύοντας τη μαθηματική σκέψη και

προάγοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις. 

ABSTRACT

   My primary research is to investigate whether an augmented reality environment, in 
particular a digital educational game which I designed in the Kodu programming 
environment, can help students of the 4th grade of primary school thoroughly 
understand the mechanisms of multiplication, find ways to easily process it and thus  
acquire somehow mathematical thinking. As individual objectives, students are asked 
to: get a positive attitude towards new technologies and computers and their 
integration into the educational process, familiarize themselves with the Kodu 
software environment and some of its functions and work together to check the 
correctness of mathematical operations and equivalences. 
   
   The survey was mainly conducted in primary schools of Trikala, Thessaloniki and 
in a foreign language center. My sample consisted of 118 students of the 4th grade of 
primary school, of which 64 were boys and 54 were girls. The procedure followed 
was the following: All students were given questionnaire 1, containing equivalences 
which were either right or wrong, then the students in groups of two people used the 
educational game I designed on my personal laptop and finally they were given 
questionnaire 2, which contained similar equivalences to the first questionnaire but 
with different numbers, in order to emphasize the way and not the result. The results, 
which were extracted with the help of the SPSS statistical analysis program, the 
Active Presenter Screensaver and the Kodu software, presented an increase in 
students’ correct answers about 11.5% in the second questionnaire, after the 
intervention of the educational game. This leads us to the conclusion that Kodu 
software can be used in the classroom to teach various mechanisms of multiplication, 
enhancing mathematical thinking and promoting pre-existing knowledge.

Πίνακας περιεχομένων
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Οι νέες τεχνολογίες, και ιδίως η πληροφορική, είναι γεγονός πια ότι αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τεχνολογία σημαίνει 

ανάπτυξη, επομένως κάθε χώρα που θέλει να πετύχει την ανάπτυξη στηρίζεται στην 

τεχνολογία η οποία δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από την εκπαίδευση 

(Τριλιανός, 2013). Ο όρος ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) έχει 

εισαχθεί στην ελληνική παιδεία εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία και η εκπαιδευτική

διαδικασία επηρεάζεται σε όλες τις βαθμίδες της όλο και περισσότερο με την πάροδο 

των χρόνων (Ράπτης & Ράπτη, 2013).

   Η χρήση των ΤΠΕ λοιπόν στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη πια, καθώς τα οφέλη είναι πολλά σε όλα τα μαθήματα (Τρανού, 2015). Το 

ίδιο φυσικά ισχύει και στα μαθηματικά, που θεωρούνται κατεξοχήν το πιο δύσκολο 

και απαιτητικό μάθημα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και όχι μόνο. Με τη βοήθεια

των ΤΠΕ, το μάθημα γίνεται άμεσα πιο ευχάριστο για το μαθητή, πιο ενδιαφέρον, 

διασκεδαστικό και ελκυστικό (Κόμης, 2000). Μελέτες έχουν δείξει επίσης, ότι η 

κριτική σκέψη και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών αναπτύσσονται σε μεγάλο 

βαθμό (Wendel, Gutjahr, Gobel, & Steinmentz, 2013). Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
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αποτελούν μια πτυχή χρήσης των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με 

αποτελέσματα ερευνών (Lin, Liu, Chen, Liou, Chang, Wu & Yuan, 2013), οι μαθητές

αντιλαμβάνονται καλύτερα τις έννοιες των μαθηματικών με τη βοήθεια των ΤΠΕ (πχ.

με χρήση βίντεο) και τα ψηφιακά παιχνίδια, ενώ με τα δεύτερα παρατηρήθηκε ακόμη 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Επιπλέον, 

ο ρόλος του μαθητή στα ψηφιακά παιχνίδια είναι ενεργητικός, συμμετέχει δηλαδή 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς είναι αυτός που χειρίζεται το παιχνίδι 

και κάνει τις επιλογές, οι οποίες θα οδηγήσουν και στους επιδιωκόμενους στόχους 

(Τρανού, 2015). 

   Η ανάμιξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ξεκάθαρα προς την θετική κατεύθυνση 

δεδομένου ερευνών και παραδοχών από καθηγητές, ερευνητές και άλλα σημαντικά 

πρόσωπα του επιστημονικού χώρου. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

συνοδεύεται με πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις για μια πιο αποτελεσματική μάθηση 

(Μικρόπουλος, 2011), ενώ ο Παπαδόπουλος (1999) προσθέτει ότι οι νέες τεχνολογίες

προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών

και εναλλακτικές δραστηριότητες μάθησης.  Επίσης, τα τεχνολογικά μέσα μπορούν 

να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων της διδασκαλίας και της μάθησης σε 

συνδυασμό με την ανθρώπινη διάνοια (Seels & Reachy, 1994; Κεσίσογλου, 1980). 

Όσον αφορά το διαδίκτυο είναι εκείνο που  μπορεί να οδηγήσει τη διδασκαλία και τη 

μάθηση πέρα από τα όρια της τάξης (Κόμης, 2004). Στην κατεύθυνση της θετικής 

επιρροής των ΤΠΕ  πρέπει να αναφερθoύν: η εξοικονόμηση χρόνου στην σχολική 

τάξη και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών (Ford, Poe & Cox, 1993), η 

ενίσχυση της συνεργασίας και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών (Conole, 

2012).

   Κομμάτι των νέων τεχνολογιών θεωρούνται και τα εκπαιδευτικά λογισμικά και 

παιχνίδια, ένα από τα οποία αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Το MS

Kodu είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού που παρέχεται από τη Microsoft 

δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να δημιουργήσουν τα δικά τους 

παιχνίδια μέσω μιας οπτικής γλώσσας προγραμματισμού. Είναι ιδιαίτερα εύκολο στη 

χρήση και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 8 ετών (Fowler,

Fristce & MacLaurin, 2012). Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν 

καλύτερα τη σχέση αιτίας -αποτελέσματος με το βρόγχο when- do, σύμφωνα με τον 

οποίο ενεργεί και συμπεριφέρεται ο κάθε χαρακτήρας ή αντικείμενο μέσα στο 
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παιχνίδι (ΜacLaurin, 2011). Επίσης, προάγει τη φαντασία του χρήστη και τη 

δημιουργική πλευρά του προγραμματισμού. Ο χρήστης μπορεί να φτιάξει τους δικούς

του κανόνες μέσα στον τρισδιάστατο ''κόσμο'' του, στον οποίο μπορεί να βάλει 

βουνά, φυτά, αντικείμενα, χαρακτήρες κλπ. και να δώσει στο καθένα την ανάλογη 

συμπεριφορά, χρώμα, ιδιότητα κλπ.  Κεντρικός ήρωας των παιχνιδιών είναι ο Kodu, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι χαρακτήρες που μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις αντί αυτού. Δίνεται η δυνατότητα να μοιραστείς τη δημιουργία σου 

κατεβάζοντας της στον υπολογιστή σου και αναρτώντας την στην ιστοσελίδα 

www.planetkodu.com. Η χρήση του Kodu βοηθάει στην επίτευξη των παρακάτω 

στόχων (Τερζόγλου, 2014). ''Οι μαθητές να: 

-αντιλαμβάνονται τα βήματα και την αλληλουχία των ενεργειών για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος στον υπολογιστή

-αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος

-μάθουν να δομούν τις δικές τους ιστορίες δίνοντας μια εναλλακτική μορφή και 

χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα

-εξασκούνται έμμεσα σε μαθηματικές ασκήσεις μέσω διακλαδώσεων και υπολογισμών

-αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό Η/Υ 

-προσδίδουν στο παιχνίδι τους την προσωπική τους άποψη αλλά και στοιχεία 

συναισθηματικής νοημοσύνης

-συνεργάζονται αρμονικά για να πετύχουν τους στόχους τους'' 

(Τερζόγλου, 2014, σελ. 11)

Σκοπός – στόχοι

   Η εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας έχει ως κύριο σκοπό να ερευνήσει το 

κατά πόσο ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα ένα 

ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, σχεδιασμένο από εμένα τον ίδιο, στο 
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προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές της Δ' 

δημοτικού να αντιληφθούν εις βάθος τους μηχανισμούς του πολλαπλασιασμού, να 

γνωρίσουν τρόπους εύκολης διεκπεραίωσης του και κατ' επέκταση να αποκτήσουν 

κατά κάποιο τρόπο μαθηματική σκέψη. Οι επιμέρους στόχοι κατατάσσονται ως εξής: 

Οι μαθητές να: 

-αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τον Η/Υ και την 

ένταξη αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία

-εξοικειωθούν με το περιβάλλον του λογισμικού Kodu και κάποιες από τις 

λειτουργίες του

-συνεργάζονται για τον έλέγχο της ορθότητας μαθηματικών πράξεων και 

ισοδυναμιών.

   Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτω λοιπόν στην έρευνα μου και επαφίωνται στους 

ανωτέρω στόχους είναι α) εάν το εκπαιδευτικό λογισμικό Kodu είναι κατάλληλο και 

αποτελεσματικό για την διδασκαλία εύκολων τρόπων διεκπεραίωσης του 

πολλαπλασιασμού και β) εάν το εκπαιδευτικό λογισμικό Kodu μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την μαθηματική τους 

σκέψη. Ως επιμέρους ερωτήματα ορίζονται τα εξής:

-είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό και εύκολο στη χρήση για τους μαθητές για 

εκπαιδευτικό σκοπό μέσα στην τάξη;

-προάγει την ενίσχυση γνώσεων που ήδη προϋπάρχουν;

-το φύλο του μαθητή σχετίζεται με την επίδοσή του στο ερωτηματολόγιο και το 

λογισμικό;

-ο βαθμός του μαθητή στα μαθηματικά σχετίζεται με την επίδοσή του στο 

ερωτηματολόγιο και το λογισμικό;

Συνοπτική παρουσίαση του θέματος

    Χρησιμοποιώντας όπως προαναφέρθηκε την εφαρμογή της Μicrosoft MS Kodu, 

δημιούργησα ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τον πολλαπλασιασμό και διάφορες 
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τεχνικές εύκολης επίλυσής του. Στον δικό μου ''κόσμο'' υπάρχει ο κεντρικός ήρωας ο 

Kodu σε ένα όμορφο τοπίο - πίστα, όπου υπάρχουν δέντρα , βουνά, ποτάμια, ψάρια 

κλπ (βλ. Παράρτημα εικόνα 1 & 2). Υπάρχουν επίσης αερόστατα πάνω από τα οποία 

είναι γραμμένοι σε συννεφάκι πολλαπλασιασμοί- ισοδυναμίες. Ορισμένοι από αυτούς

είναι λάθος. Ο Kodu είναι υποχρεωμένος να ''φάει'' τα αερόστατα με τις σωστές 

ισοδυναμίες, με σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, 

αποφεύγοντας τα λάθη που του κοστίζουν πόντους. Το σκορ βρίσκεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του παιχνιδιού ορατό στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Το τελικό 

αποτέλεσμα μπορούνε να το μάθουνε οι χρήστες πηγαίνοντας στο κάστρο όπου και 

τελειώνει το παιχνίδι (βλ. Παράρτημα εικόνα 3.). Οι μαθητές συμμετέχουν στο 

παιχνίδι σε δυάδες, συνεργάζονται και ο χρόνος της κάθε ομάδας είναι ελεύθερος 

στην κρίση του εκπαιδευτικού.

Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση κάποια κριτήρια. Καταρχάς, όσον αφορά το 

εργαλείο που επέλεξα, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η επιθυμία μου να εργαστώ με το 

πρoγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu, το οποίο είχα συναντήσει στο παρελθόν 

στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου. Είχα έρθει σε επαφή με το πρόγραμμα

χωρίς όμως να εργαστώ πάνω σε αυτό και να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Οι 

δυνατότητες του προγράμματος όμως με είχαν εντυπωσιάσει και μου έδωσαν 

έμπνευση και ιδέες για να τις χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Με την οπτική γλώσσα 

προγραμματισμού που παρέχει στους χρήστες, είναι ιδιαίτερα προσιτό και σε άτομα 

που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό. Επίσης, διαθέτει μια 

πληθώρα αντικειμένων και επιλογών, επομένως μπορείς να φτιάξεις διαφορετικά 

παιχνίδια, να τα αποθηκεύσεις και να τα δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά και μη, ανάλογα

με τις ανάγκες σου.

  Όσον αφορά το περιεχόμενο, ύστερα και από συζήτηση με έμπειρους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα που 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν οι μαθητές του δημοτικού στο μάθημα των  

μαθηματικών, θεώρησα σημαντικό να ασχοληθώ με τον πολλαπλασιασμό. Ο 

πολλαπλασιασμός και η διαίρεση θεωρούνται οι βάσεις για την επίλυση πιο 
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απαιτητικών παραστάσεων, πράξεων και αλγορίθμων στη μελλοντική σχολική ζωή 

των μαθητών και αποτελούν τις δυσκολότερες πράξεις στα μαθηματικά του 

δημοτικού σε σχέση με την πρόσθεση ή την αφαίρεση (Domahs, Delazer & Nuerk, 

(2006). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές εκτελούν τον πολλαπλασιασμό 

χωρίς στην ουσία να καταλαβαίνουν τη σημασία και την εφαρμογή του εμπειρικά 

(Λεμονίδης, 2003) ενώ σε κάποια κράτη όπως στην Κίνα και την Ισλανδία, οι 

μαθητές δεν διδάσκονται ολόκληρη την προπαίδεια (για παράδειγμα η προπαίδεια 

του 3 θα αρχίσει με το 3 x 3), αντιμετωπίζοντας έτσι προβλήματα όταν για 

παράδειγμα αντί για 2 x 3 συναντήσουν το αντίστροφο 3 x 2 (Butterworth, 

Marchesini & Girelli, 1999).

   Για τους παραπάνω λόγους, σκέφτηκα να παρουσιάσω μέσω του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στο  περιβάλλον του Kodu, κάποιους τρόπους και διαδικασίες που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να εκτελούν πιο εύκολα τους πολλαπλασιασμούς αλλά και 

ταυτόχρονα να κατανοήσουν τους μηχανισμούς αυτής της πράξης και να αναπτύξουν 

τη μαθηματική τους σκέψη. Τέτοιοι πολλαπλασιασμοί είναι κυρίως διψήφιοι αριθμοί 

μεταξύ τους καθώς και τριψήφιος αριθμός με μονοψήφιο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσα 

επίσης, στο να καταδείξω ότι ο πολλαπλασιασμός αποτελείται από επιμέρους 

προσθέσεις, γεγονός που, κατά γενική ομολογία, δυσκολεύονται να αντιληφθούν οι 

μαθητές. 

Πρωτοτυπία - ερευνητικό υπόβαθρο

   Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που έκανα σε δημοσιευμένες εργασίες, έρευνες 

και άρθρα στο διαδίκτυο καθώς και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, αντιλήφθηκα ότι 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu για παρόμοιο 

εκπαιδευτικό σκοπό. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία προγραμματισμού 

και εντολών προγραμματισμού και κατ' επέκταση για τη δημιουργία παιχνιδιών, 

εκπαιδευτικών και μη. Επομένως, θεωρώ το θέμα της διπλωματικής μου σχετικά 

πρωτότυπο. Επίσης, το Kodu είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραμμα , το οποίο 

προσφέρεται για πειραματισμούς και σίγουρα προωθεί τη διαθεματικότητα (Φωκίδης 

& Μπούκλα, 2016). Υπάρχει λοιπόν η αναγκαιότητα διερεύνησης και άλλων πτυχών 

χρήσης του πέρα από τον προγραμματισμό ή τουλάχιστον σε συνδυασμό με τον 
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προγραμματισμό. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι μαθητές θα γνωρίσουν το λογισμικό 

μόνο ως χρήστες και όχι ως προγραμματιστές, δίνοντας έμφαση μ' αυτόν τον τρόπο 

κυρίως στα μαθηματικά ως κλάδο.

Δομή της εργασίας

   Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε η 

εκπόνηση της εργασίας. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και την εμφάνιση τους στην εκπαίδευση, τις 

θεωρίες μάθησης και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τις ΤΠΕ αλλά και τα 

μοντέλα ένταξης τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τους και οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι τους. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι όροι της εικονικής πραγματικότητας, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού

και του λογισμικού.

   Στο δεύτερο μέρος, αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε για την έρευνα, ο σκοπός, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, το 

δείγμα και η μέθοδος διερεύνησης. Επίσης, παρατίθενται σε πίνακες και γραφήματα 

τα αποτελέσματα της έρευνας από το SPSS και από το πρόγραμμα Kodu, καθώς και 

κάποιοι αριθμοί που προέκυψαν από την παρατήρηση τους.

   Στο τρίτο μέρος, γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται και 

τα ανάλογα συμπεράσματα, ενώ παράλληλα γίνεται η απαραίτητη σύνδεση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή. Ακολουθεί το παράρτημα της 

εργασίας.

Α' ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

   Ορισμός ΤΠΕ - ιστορική αναδρομή
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   Είναι δεδομένο ότι οι ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται η τεχνολογία σήμερα 

γίνονται ακόμα μεγαλύτερες μέρα με τη μέρα  και επηρεάζουν όλους τους τομείς της 

ζωής μας. Συνεχώς εμφανίζονται νέα μέσα και οι πληροφορίες διαδίδονται και 

αποθηκεύονται με ποικίλους τρόπους (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Για το λόγο 

αυτό, η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει αναλλοίωτη και εκτός της εμβέλειας 

των αλλαγών που ''επιβάλλει'' η εμφάνιση των ΤΠΕ (τεχνολογία της πληροφορίας και

των επικοινωνιών).

   Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ΤΠΕ, ''τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που 

επιτρέπουν την κωδικοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση, ανάκληση και 

μετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή με χρήση υπολογιστών και δικτύων 

υπολογιστών'' (Καραμπατάκη, 2009).

   Η επίσημη εμφάνιση τους, όπως αναφέρει η Λεμονή (2015), όσον αφορά την 

εκπαίδευση, χρονολογείται γύρω στα μέσα του 20ού αιώνα όπου εισήχθησαν οι 

πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε κάποια σχολεία των ΗΠΑ, χωρίς βέβαια να 

χρησιμοποιούνται από τους μαθητές. Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από 

εκπαιδευόμενους και συγκεκριμένα φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις το 1960. 

Στη συνέχεια, ανακαλύφθηκε το γνωστό σε όλους μας κομπιουτεράκι το 1967, το 

οποίο η αλήθεια είναι δεν έχει αλλάξει πολύ και η βασική του μορφή παραμένει ίδια. 

Ακολουθεί το 1980 η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία από τους 

μαθητές, ταυτόχρονα με τη δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού LOGO ενώ οι

τεράστιες αλλαγές έλαβαν χώρα με τη δημιουργία του ίντερνετ και την καθολική 

χρήση του. Καινοτόμες εφευρέσεις όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο και η τηλεκπαίδευση 

έρχονται να προστεθούν στις αναρίθμητες αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

τον τρόπο διεξαγωγής της (Hattie, 2009).

   Σ' αυτόν τον προσανατολισμό κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 

δημοσιεύει μέσω της εφημερίδας της 8 άξονες, γνώσεις και ικανότητες που θεωρεί 

απαραίτητες πια για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη, προκειμένου να προσαρμόζεται στο 

σύγχρονο περιβάλλον που μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και να 

ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Δεν είναι λοιπόν 

τυχαίο ότι σ' αυτούς τους 8 άξονες (γραφή και ανάγνωση, ξένες γλώσσες, 

πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, μαθηματική ικανότητα, μεταγνωστικές 

ικανότητες, επιστημονική και τεχνολογική ικανότητα) συμπεριλαμβάνεται και η 
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''ψηφιακή ικανότητα''. Με τον όρο ψηφιακή ικανότητα νοείται η ικανότητα του 

ατόμου να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ και τα μέσα της για εκπαιδευτικό, επικοινωνιακό 

και ψυχαγωγικό σκοπό με κριτική σκέψη (Somekh & Lewin, 2008). Είναι λοιπόν 

φανερό το πόσο σημαντικό θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ικανότητα του 

ατόμου να χρησιμοποιεί τα μέσα της τεχνολογίας με κάποια άνεση, προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον, τοποθετώντας την ανάμεσα 

σε βασικές ικανότητες, όπως η επικοινωνία μέσω γραφής και ανάγνωσης για 

παράδειγμα. Στην εποχή της πληροφορίας πάντως είναι συναρπαστικό να ασχολείσαι 

με την εκπαίδευση, να είσαι δάσκαλος, μαθητής ή σε κάποιο άλλο πόστο της 

(Kearsly, 2000).

ΤΠΕ στην Ελλάδα

   Όσον αφορά την Ελλάδα, η πρώτη ουσιαστικά επίσημη προσπάθεια ένταξης των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση έγινε το 1997 με τον σχεδιασμό του ΕΠΠΣΠ (Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα 

με το ΕΠΠΣΠ, το οποίο αφορούσε όλες τις σχολικές βαθμίδες, οι μαθητές μετά την 

αποφοίτηση τους θα έπρεπε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα 

ενός υπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο κλπ), να αντιλαμβάνονται τις βασικές 

εσωτερικές του λειτουργίες (πχ μνήμη), να μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν για την 

αναζήτηση πληροφοριών και να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους με τη 

βοήθεια των πολυμέσων. Το 2003 έχουμε την τροποποίηση του ΕΠΠΣΠ από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με την δημιουργία του ΔΕΠΠΣΠ (Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Σπουδών Πληροφορικής), σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές εκτός το ότι 

πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, πρέπει επίσης να τον 

αναγνωρίζουν ως εποπτικό μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως γνωστικο-

διερευνητικό εργαλείο αλλά και ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης 

πληροφοριών. Το συγκεκριμένο ΔΕΠΠΣΠ έρχεται  και προτείνει την ένταξη των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσω μιας διαθεματικής-διεπιστημονικής προσέγγισης και όχι 

ως αυτόνομο αντικείμενο μέσω του μαθήματος της πληροφορικής (Ένωση 

Πληροφορικών Ελλάδος, 2006).
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Ψηφιακός αλφαβητισμός

   Η εμφάνιση των ΤΠΕ και η παγίωση τους ως βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης 

επηρέασε και άλλους όρους. Ο βασικός αλφαβητισμός που μέχρι τότε υπήρχε (η 

ικανότητα του μαθητή να διαβάζει, να γράφει και να εκτελεί βασικούς μαθηματικούς 

υπολογισμούς) έδωσε τη θέση του στον αλφαβητισμό ψηφιακής εποχής. Είναι 

απόλυτα λογικό καθώς η κοινωνία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, να εξελίσσονται 

και οι ανάγκες της (Bransford, J.D., Brown, A.L. & Cocking, R.R., 1999). Ο 

ψηφιακός αλφαβητισμός είναι ένας σύνθετος όρος που αποτελείται από 8 κατηγορίες 

αλφαβητισμού (Δημητρόπουλος, 2006):

-Βασικός αλφαβητισμός: όπως προαναφέρθηκε η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει, 

να γράφει και να εκτελεί βασικές αριθμητικές πράξεις.

-Επιστημονικός αλφαβητισμός: Η αναγνώριση επιστημονικών εννοιών και 

διαδικασιών που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχή στα κοινά.

-Οικονομικός αλφαβητισμός: Η ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας οικονομικών

καταστάσεων, προβλημάτων, σχέσης κέρδους-κόστους και υπολογισμός οικονομικών

δεδομένων.

-Τεχνολογικός αλφαβητισμός: Η αναγνώριση της τεχνολογίας ως μέσο επίτευξης 

στόχων και η ικανότητα διαχείρισής της.

-Οπτικός αλφαβητισμός: Η ικανότητα χρήσης πολυμέσων για την παρουσίαση 

σκέψεων, ιδεών καθώς και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.

-Πληροφοριακός αλφαβητισμός: Η ικανότητα εύρεσης πληροφοριών, επεξεργασίας 

και αξιολόγησης αυτών μετά από κριτική σκέψη.

-Πολυπολυτισμικός αλφαβητισμός: Η αναγνώριση και εκτίμηση της κουλτούρας και 

του πολιτισμού των διάφορων χωρών.

-Παγκόσμια γνώση: Η γνώση των σχέσεων των χωρών, των οργανισμών και των 

κοινωνικών ομάδων ανά τον κόσμο.

   Σε μια προσπάθεια ορισμού του ψηφιακού αλφαβητισμού εμπειρογνώμονες σε 

θέματα εκπαίδευσης κατέληξαν στο εξής: ''ψηφιακός αλφαβητισμός ορίζεται ως η 
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ικανότητα να χρησιμοποιούμε ψηφιακή τεχνολογία, εργαλεία επικοινωνιών και/ ή 

δίκτυα για να προσεγγίζουμε, διαχειριζόμαστε, ολοκληρώνουμε, αξιολογούμε και

δημιουργούμε πληροφορίες, ώστε να λειτουργούμε στην κοινωνία της γνώσης.''

(International ICT Literacy Panel, 2002, σελ. 2)

   ΤΠΕ και θεωρίες μάθησης

   Οι ΤΠΕ βρίσκουν εφαρμογή στην σχολική τάξη βασιζόμενες σε διαφορετικές 

θεωρίες μάθησης ανάλογα με τα τεχνολογικά μέσα και τον τρόπο χρήσης τους στη 

διδασκαλία. 

   Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, αναφέρει η Καπραβέλου (2011), θέτουν 

στο επίκεντρο της προσοχής τους τις εξωτερικές αντιδράσεις του μαθητή στο 

ερέθισμα που του δίνεται από το περιβάλλον. Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι οι 

συνδέσεις ενισχύονται όλο και περισσότερο στο άτομο μέσω της επανάληψης, 

γεγονός που οδηγεί τελικά στη γνώση. Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη θετικής 

επιβράβευσης (ανταμοιβή) για την ενίσχυση της μάθησης και αρνητική στάση 

(τιμωρία) για αποδυνάμωση της. Οι ΤΠΕ που εφαρμόζονται μέσω των 

συμπεριφοριστικών θεωριών αφορούν κυρίως λογισμικά καθοδήγησης, διδασκαλίας 

(tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), τα οποία σχετίζονται με 

βασικές δεξιότητες των μαθητών και την αξιολόγηση τους. Γενικά οι 

συμπεριφοριστικές θεωρίες όμως επηρέασαν ως ένα μεγάλο βαθμό τις ΤΠΕ 

οδηγώντας στην δημιουργία πολλών εφαρμογών (Καπραβέλου, 2011).

   Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης, σε αντίθεση με τις παραπάνω, δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στις εσωτερικές διεργασίες του μαθητή. Ο εποικοδομητισμός του Piaget 

θεωρεί ότι το άτομο κατασκευάζει μόνος του την καινούρια γνώση πάνω σε 

προϋπάρχουσες γνώσεις περνώντας από διάφορα στάδια και δεν είναι απλά ένας 

αποδέκτης γνώσεων (Καπραβέλου, 2011). Ο J.Bruner με την ανακαλυπτική μάθηση, 

θεωρεί ότι ο μαθητής ακολουθώντας κάποιες ανακαλυπτικές διαδικασίες (πχ πείραμα,

επαλήθευση κλπ) αποδομεί μια έννοια ή ένα φαινόμενο και αντιλαμβάνεται καλύτερα

τις αρχές του, τον τρόπο λειτουργίας του ή τη δομή του και ο ρόλος του δασκάλου 

είναι καθοδηγητικός. Συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται
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είτε η σωματική κίνηση είτε η προφορική αλληλεπίδραση και πάντα προϋποθέτει τη 

νοητική ''κινητικότητα'' (Toffe & Gwinn, 2007). Κάθε μαθητής κάνει ελεύθερα τις 

δικές του επιλογές και με το δικό του ρυθμό, πάντα όμως με την καθοδήγηση από τον

εκπαιδευτικό. Οι ΤΠΕ βρίσκουν εφαρμογή σ' αυτές τις θεωρίες μέσω εκπαιδευτικών 

λογισμικών τα οποία συνάδουν με τις προϋποθέσεις ότι στηρίζονται στην αντίληψη 

της κατασκευής της γνώσης από το μαθητή ο οποίος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, 

τους συμμαθητές και το δάσκαλο, ότι παρέχουν διαφορετικές αναπαραστάσεις μια 

έννοιας και ότι προωθούν την ελευθερία επιλογής και δράσης, δηλαδή την 

προσωπική βούληση του μαθητή (Μπαλκίζας, Ελληνιάδου & Κλεφτάκη, 2008).

   Τέλος, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, με κύριο εκφραστή τους τον 

Vygotsky, προβάλλουν τη σημασία του ρόλου του κοινωνικού πλαισίου όσον αφορά 

τη μάθηση. Ένας μαθητής δηλαδή, οδηγείται στη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης 

με άλλα άτομα και μέσα από κοινές δραστηριότητες πάντα όμως μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο με κανόνες. Επομένως , εφόσον αυτές οι θεωρίες 

υποστηρίζουν την συνεργατική μάθηση, όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των ΤΠΕ

τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση, επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών 

βρίσκουν εφαρμογή μέσω των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών (Μπαλκίζας, 

Ελληνιάδου & Κλεφτάκη, 2008).

ΤΠΕ και μοντέλα ένταξης

   Η εφαρμογή των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας μέσα στην 

τάξη επιτυγχάνεται μέσω των τριών επικρατέστερων μοντέλων, σύμφωνα με τον 

Καλαντζή (2011): το τεχνοκρατικό, το ολιστικό και το πραγματολογικό μοντέλο. 

Τεχνοκρατικό χαρακτηρίζεται το μοντέλο στο οποίο απώτερος σκοπός είναι η 

απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων δηλαδή η εξοικείωση με τον Η/Υ, η άνετη χρήση 

του και ο προγραμματισμός. Το συγκεκριμένο μοντέλο αφορά την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και το συναντάμε αυτόνομο με τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Πληροφορικής. Το ολιστικό μοντέλο έχει ως βασικό χαρακτηριστικό του τη 

διαθεματικότητα. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται στην τάξη για τις ανάγκες των 

περισσότερων μαθήματων είτε για εργασίες είτε για ανεύρεση πληροφοριών είτε για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό του εκάστοτε μαθήματος. Με τη συχνή χρήση του στην 
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τάξη, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ταυτόχρονα και τις βασικές και 

απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Όσον αφορά το πραγματολογικό μοντέλο, έχουμε 

έναν συνδυασμό των δύο προηγούμενων. Προβάλλεται από τη μία η ανάγκη του 

ψηφιακού αλφαβητισμού και της απόκτησης όλων των απαραίτητων τεχνολογικών 

δεξιοτήτων για τη σύγχρονη κοινωνία μέσω της διδασκαλίας της πληροφορικής ως 

αυτόνομο μάθημα, ενώ από την άλλη θεωρείται βασική προϋπόθεση η ένταξη των 

τεχνολογιών ως εργαλείο αξιοποίησης, εύρεσης πληροφοριών και χρήσης πολυμέσων

στη διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων (Καλαντζή, 2011).

Πλεονεκτήματα ΤΠΕ

   Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πολλά (Τζιμογιάννης, 

Κόμης, 2004):

-Μεγάλο πλήθος πηγών πληροφοριών.

-Απόκτηση δεξιοτήτων και καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση του Η/Υ.

-Μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επίλυση προβλημάτων λόγω των πολλών 

δυνατοτήτων διερεύνησης.

-Πρωτότυπες δραστηριότητες και πληθώρα τεστ με διαφορετική δομή και σύνθεση 

για τις εκάστοτε ανάγκες του εκπαιδευτικού.

-Η μάθηση επιτυγχάνεται πιο εύκολα και γίνεται πιο αποδεκτή και αποτελεσματική 

επειδή οι υπολογιστές δεν έχουν προσωπικές σχέσεις με τους μαθητές όπως οι 

δάσκαλοι.

-Ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών.

-Πληθώρα πολυμεσικών στοιχείων και δυνατότητα μεταφοράς τους, αποθήκευσης 

και εκτύπωσης.

-Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανταλλαγής απόψεων.

-Μείωση του κόστους των διαλέξεων και του εκπαιδευτικού υλικού σε εξ 

αποστάσεως μαθήματα.
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-Διεξαγωγή πειραμάτων και προσομοιώσεων τα οποία ίσως θα ήταν επικίνδυνα ή 

δαπανηρά στην πραγματικότητα.

-Προωθείται η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μαθητών και η δημιουργία 

φιλικού κλίματος.

-Μαθητοκεντρική και συνεργατική μάθηση, με πιο εύκολη τη θέση του 

εκπαιδευτικού σαν καθοδηγητή.

-Θετική στάση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες.

-Υψηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους λόγω της επιβράβευσης 

που λαμβάνουν.

-Αυξημένη παραγωγικότητα.

-Διαφάνεια του σχολείου και άνοιγμα του προς την κοινωνία μέσω του διαδικτύου.

-Δυνατότητα παρακολούθησης σχολικών γνώσεων σε μη ευνοημένα περιβάλλοντα.

Μειονεκτήματα ΤΠΕ

Υπάρχουν όμως και ορισμένα μειονεκτήματα από τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Γκινάλα, 2015):

-Συχνό φαινόμενο είναι η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

-Ανεξέλεγκτη πλοήγηση των μαθητών σε κακόβουλες ιστοσελίδες.

-Έλλειψη επικοινωνίας, μείωση κοινωνικότητας και απομόνωση.

-Χρονοβόρα διαδικασία το μάθημα λόγω της μη εξοικείωσης των μαθητών ή και του 

εκπαιδευτικού με τα διάφορα μέσα.

-Σωματική κούραση (πχ πόνοι ματιών, πονοκέφαλος κλπ).

-Εξάρτηση του μαθητή από τον υπολογιστή.

-Το μέσο γίνεται αυτοσκοπός και διαστρεβλώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
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Προβλήματα ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη

   Η εμφάνιση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν σημαίνει και ότι η ένταξη 

της είναι ομαλή και χωρίς δυσκολίες ή ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ακόμη 

(Τάσση, 2014). Ο περιορισμένος χρόνος, η πίεση για την ύλη αλλά και η έλλειψη 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι τα κυριότερα προβλήματα στις περισσότερες τάξεις 

(Sandholtz, Ringstaff & Dwyer, 1997).   Άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν την 

ομαλή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι (Μπέκος, 2013):

-η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού των σχολείων

-η ανάγκη κάλυψης της σχολικής ύλης και η τοποθέτησή της ως βασική 

προτεραιότητα

-η σταδιακή εγκατάλειψη του βιβλίου που βρίσκει πολλούς εκπαιδευτικούς εναντίον

-η μεγάλη ηλικία εκπαιδευτικών που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στη διάθεση 

τους να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους με καινοτομίες.

Στάσεις εκπαιδευτικών

  Ενδιαφέρον έχει να αναφερθεί σ' αυτό το σημείο η στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις καινοτομίες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με την έρευνα των 

Κόμη και Τζιμογιάννη (2006), το 73,7% των  εκπαιδευτικών που συμμετείχαν δεν 

ήταν σε θέση να αναφέρουν έστω προφορικά μια εφαρμογή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ένας αριθμός μεγάλος αν σκεφτεί κανείς ότι οι 

συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν επιμορφωθεί στις νέες τεχνολογίες. Επίσης, το 

8,6% αντιλαμβανόταν τις ΤΠΕ απλά ως ένα εργαλείο παρουσίασης της διδακτικής 

ύλης με διαφορετικό τρόπο στα παιδιά ενώ το 5,6% ως εργαλείο διαχείρισης 

εγγράφων, τεστ και βαθμολογίας. Άξιος αναφοράς είναι και ο αριθμός 1 στους 10, 

που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς της έρευνας, που ήταν σε θέση να αναφέρουν 

ένα εκπαιδευτικό λογισμικό. 

   Σύμφωνα με την έρευνα των Τσολακίδη, Φωκίδη, Βρατσάλη (2005), που αφορούσε

το 41% των σχολείων του Νοτίου Αιγαίου, οι εκπαιδευτικοί αν και οι περισσότεροι 

δεν ήταν επαρκώς επιμορφωμένοι στις νέες τεχνολογίες με ελλιπείς γνώσεις είχαν 
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θετική στάση απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη χρήση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το 24% των εκπαιδευτικών της έρευνας είχε στην κατοχή 

του ιδιωτικό Η/Υ, αριθμός σχετικά μικρός που καταδεικνύει την πιθανή έλλειψη 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Η  πλειοψηφία όμως που ανέρχεται σε ποσοστό 87%, επιθυμεί

και θεωρεί απαραίτητη την επιπλέον επιμόρφωση τους μέσω σεμιναρίων ή 

μαθημάτων από το κράτος ενώ η Eileen Coppola (2004), σε συζητήσεις της με 

εκπαιδευτικούς διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι είχαν μάθει να χειρίζονται τις 

εφαρμογές του Η/Υ είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια συναδέλφων.

   Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τις έρευνες των Russel, Bebell, O’ Dwyer & O’ Connor(2003) αλλά και 

των Ruthven, Hennessy & Brindley(2004), η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει 

θετικές στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ και την ένταξη τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία όμως υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της ευρείας 

χρήσης τους. Αυτές τις αμφιβολίες και τη διστακτικότητα των εκπαιδευτικών έρχεται 

να επιβεβαιώσει ακόμη μία έρευνα των Rosen και  Weil (1995).  Επίσης, οι ίδιοι 

αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν την επιμόρφωση και κατάρτιση ώστε να 

χρησιμοποιούν τα μέσα των ΤΠΕ με άνεση (Ropp, 1999).

   Από τις παραπάνω έρευνες προκύπτει ως αποτέλεσμα από τη μία η θετική στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, την 

αναγνώριση της αξίας της σε διδακτικό επίπεδο και την αναγκαιότητα του 

τεχνολογικού αλφαβητισμού αλλά από την άλλη παρουσιάζεται μια 

επιφυλακτικότητα από μέρους των εκπαιδευτικών να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες 

στα καθημερινά τους μαθήματα κυρίως λόγω έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων των 

ιδίων και λιγότερο λόγω αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητα τους. Σύμφωνα με 

τον A. Zucker(2008), δεν είναι ανάγκη οι δάσκαλοι να αποκτήσουν ιδιαίτερες 

τεχνολογικές δεξιότητες αλλά να αλλάξει το πρόγραμμα του σχολείου, το σχέδιο 

μαθήματος, οι δραστηριότητες και ο τρόπος που προτείνεται να υλοποιηθούν. 

Ομολογουμένως, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στις 

απαιτήσεις της εποχής εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων που δέχονται όπως αλλαγές στο 

''τι διδάσκουμε, σε ποιον, με ποια μέσα, ποιοι μας κρίνουν'' και εσωτερικών πιέσεων 

δηλαδή την προσωπική φιλοδοξία του καθενός για ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

βελτίωση (Maier,Barnett,Warren & Brunner,1998). Αν και η προσπάθεια είναι 

μεγάλη για την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, το ίδιο μεγάλα θα είναι και τα οφέλη 
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καθώς οι εφαρμογές των ΤΠΕ θεωρούνται τα πιο ισχυρά μέσα για επικοινωνία, 

ανάλυση και έρευνα (Warschauer, 2011). Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παρά το 

γεγονός ότι η εκπαίδευση βελτιώνει ξεκάθαρα την εκπαιδευτική διαδικασία, κάποια 

πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ (Fisher, Dwyer & Yocam, 1996).

   

Εικονική πραγματικότητα

   Ο όρος ΤΠΕ είχε ως συνέπεια τη δημιουργία και την εμφάνιση ενός καινούριου 

όρου λίγα χρόνια αργότερα, αυτόν της ''εικονικής πραγματικότητας''. Εικονική 

πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία, ένα σύνολο υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

και ειδικές συσκευές) και λογισμικού (προγράμματα γραφικών και κίνησης και ειδικά 

προγράμματα) με το οποίο οι άνθρωποι είναι σε θέση να οπτικοποιούν και να 

αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα ενός κόσμου που "βρίσκεται" μέσα σ' έναν 

υπολογιστή (Wolf, 1997, pp. 386).

    Στην εικονική πραγματικότητα οι χρήστες πιστεύουν ότι βρίσκονται στον 

πραγματικό κόσμο (Hew & Cheung, 2008). Η βασική διαφορά των εφαρμογών 

εικονικής πραγματικότητας με τις υπόλοιπες εφαρμογές των Η/Υ, είναι η δυνατότητα 

προβολής και περιήγησης σε έναν τρισδιάστατο κόσμο. Στην ουσία είναι μια 

προσομοίωση με τρεις διαστάσεις και όχι απλά μια απεικόνιση δύο διαστάσεων. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας είναι ο υψηλός 

βαθμός αλληλεπίδρασης του χρήστη με το περιβάλλον, με την έννοια ότι μπορεί και 

περιηγείται ελεύθερα μέσα σ' αυτό και επιδράει στα υπόλοιπα αντικείμενα και 

χαρακτήρες (Brey, 1999). Επίσης, η οπτική του χρήστη είναι ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό στο οποίο διαφέρουν. Ο χρήστης λοιπόν δεν βλέπει το χαρακτήρα 

μέσα στο περιβάλλον ο οποίος τον αναπαριστά, τουλάχιστον βλέπει ένα μέρος αυτού 

όπως για παράδειγμα μόνο τα χέρια , έχοντας έτσι μια πιο άμεση αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον σε αντίθεση με τις περισσότερες εφαρμογές που φαίνεται ολόκληρος ο

χαρακτήρας του χρήστη. Οι χαρακτήρες αυτοί ονομάζονται συνήθως avatars (Moore, 

1995). Με τη συγκεκριμένη προοπτική επιτυγχάνεται και μεγάλος βαθμός εμβύθισης.

Με τον όρο αυτόν εννοούμε το κατά πόσο ο χρήστης νομίζει πως περιηγείται στην 

πραγματικότητα μέσα στον εικονικό κόσμο και εξαρτάται τόσο από τα γραφικά και 
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την αναπαράσταση του περιβάλλοντος όσο και από τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για την περιήγηση του χρήστη. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η 

συνύπαρξη πολλών avatar, γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε χρήστες να 

επικοινωνούνε στο συγκεκριμένο περιβάλλον και να αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους 

και όχι μόνο με αντικείμενα. Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό της εικονικής 

πραγματικότητας είναι η δυνατότητα που δίνει στον χρήστη για δύο οπτικές του 

περιβάλλοντος. Μία ως πρώτο πρόσωπο το οποίο εξερευνεί το περιβάλλον και έχει 

μια πιο άμεση επαφή και μία ακόμα ως τρίτο πρόσωπο παρατηρώντας το avatar του 

να αλληλεπιδρά με άλλα, να επικοινωνεί και να χρησιμοποιεί γλώσσα και σύμβολα 

(Φωκίδης & Τσολακίδης, 2015).

Ηλεκτρονικό παιχνίδι

   Οι ΤΠΕ και η εικονική πραγματικότητα προκάλεσαν μια πληθώρα αλλαγών στον 

τρόπο ζωής των ανθρώπων όπως προαναφέρθηκε. Ο τρόπος ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης των παιδιών δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητας της πλειοψηφίας των παιδιών είναι τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. ''Ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι ένας πνευματικός διαγωνισμός, με τη βοήθεια 

ενός υπολογιστή , με συγκεκριμένους κανόνες με σκοπό τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία 

ή κάποιο έπαθλο'' (Zyda, 2005, σελ.25). Έναν διαφορετικό ορισμό αναφέρει ο 

Kirriemuir(2002), σύμφωνα με τον οποίο το ηλεκτρονικό παιχνίδι παίζεται μπροστά 

σε μια οθόνη και ικανοποιούνται κάποιες αισθήσεις του παίκτη. Ανάλογα με το 

παιχνίδι, τα μέσα που χρησιμοποιούνται ποικίλλουν (πχ υπολογιστής, κινητό κλπ) 

καθώς επίσης και οι συσκευές εισόδου (πχ ποντίκι, joystick κλπ). Ο Kirriemuir, 

χαρακτηρίζει τα παιχνίδια ως κάποια μορφή προσομοίωσης, άλλα πιο ρεαλιστικά 

όπως τα παιχνίδια αγώνων και αθλητισμού και άλλα λιγότερο όπως παιχνίδια 

φαντασίας και περιπέτειας.

   Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν ένα πεδίο που εξελίσσεται συνεχώς με 

απίστευτα ταχείς ρυθμούς και προσελκύει όλο και περισσότερους χρήστες, κυρίως 

παιδιά αλλά όχι μόνο. Σ' αυτή την ευρεία αποδοχή που λαμβάνουν σκέφτηκαν να 

πατήσουν κάποιοι ερευνητές της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα πλεονεκτήματα τους στην 
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εκπαίδευση (Φωκίδης, 2016). Αρχίζει, λοιπόν, η προσπάθεια ένταξης των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός όμως ιδιαίτερα 

απαιτητικό, καθώς απαιτείται αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων παιχνιδιών 

αλλά και εύρεση τεχνικών αξιοποίησης τους και αξιολόγηση εν τέλει της 

αποτελεσματικότητας τους. Σύμφωνα με τους Schweingruber, Hilton και Singer 

(2005), ο σχεδιασμός μιας δραστηριότητας μέσω παιχνιδιού παίζει τεράστιο ρόλο 

στην αποτελεσματικότητα και επίτευξη των στόχων και όχι τόσο το παιχνίδι αυτό 

καθαυτό και η υλοποίηση του.

   Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επιφέρουν θετικά αποτελέσματα σε κάποιους τομείς όχι 

μόνο σε περιβάλλοντα μάθησης, όπως το σπίτι για παράδειγμα, αλλά και μέσα στη 

σχολική τάξη. Σύμφωνα με την έρευνα του Squire(2002) δίνεται στους μαθητές η 

δυνατότητα να :

-έρθουν σε επαφή με διάφορες περιόδους της ιστορίας

-έρθουν σε επαφή με σύνθετα συστήματα όπως το ηλιακό μας σύστημα

-δρουν ως διαχειριστές εταιρειών και πολυεθνικών

-διαχειρίζονται επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, φάρμες κλπ

-έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς με διάφορους τρόπους πχ κατακτώντας 

τους σε ένα παιχνίδι κυριαρχίας.

   Η μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών είναι αποτελεσματική για 3 λόγους (Prensky,

2009):

-η μάθηση είναι πιο ελκυστική σε μορφή παιχνιδιού

-η μορφή της είναι μια διαδραστική διαδικασία

-ο συνδυασμός των δύο παραπάνω και η επιλογή της καλύτερης λύσης ανάλογα με το

γνωστικό αντικείμενο.

   Ο Βασιλείου (2009) προσθέτει ότι υπάρχει μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών, η 

οποία εξελίσσεται μέρα με τη μέρα και προσφέρει συνεχώς καινούριες δυνατότητες 

στους χρήστες, όπως η κατάκτηση νέων πληροφοριών, στάσεων και απόψεων και η 

προβολή καινούριων κόσμων, πολιτισμών και δεδομένων. Υποστηρίζει επίσης ότι τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να:
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-επεξεργαστούν δεδομένα με διάφορους τρόπους

-αντιληφθούν τις συνέπειες των αποφάσεων τους στον πραγματικό κόσμο

-γνωρίσουν νέες πληροφορίες για την κοινωνία, την οικονομία , τον πολιτισμό

-παρατηρήσουν αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό τοπίο, στην τεχνολογία και την 

οικονομία των διάφορων πολιτισμών

-παρακολουθήσουν προσομοιώσεις και να αντιληφθούν τις συνέπειες και τα 

αποτελέσματα στον φυσικό κόσμο

-έρθουν σε επαφή με τρισδιάστατα συστήματα.

   Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η διάκριση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

που θεωρούνται εκπαιδευτικά. Η δυσκολία εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 

σαφής ορισμός του τι είναι εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σύμφωνα με τον 

Habgood (2007), εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι μια διαδραστική 

διαδικασία σε ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο τη μάθηση. Η διαφορά των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών από τα υπόλοιπα παιχνίδια έγκειται στο γεγονός ότι 

βασικός στόχος τους είναι η απόκτηση γνώσης και η ενίσχυση νοητικών δεξιοτήτων, 

χρήσιμων είτε σε ακαδημαϊκό πλαίσιο είτε γενικά (Klopfer, Osterweil,  & Salen, 

2009).

Εκπαιδευτικό λογισμικό

   Μια εφαρμογή των ΤΠΕ που βρίσκει χώρο στη σχολική τάξη είναι τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά αποκτούν όλο και περισσότερους 

υποστηρικτές στον εκπαιδευτικό τομέα και χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται το λογισμικό εκείνο το οποίο 

περιέχει διδακτικούς στόχους, σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγικούς στόχους και 

μαθησιακά αποτελέσματα (Βλάμος, 1999). Αρκετές φορές όμως χαρακτηρίζονται ως 

εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές με επιμορφωτικό, ψυχαγωγικό ή 

εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα (Μικρόπουλος, 2009).
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   Το Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης προτείνει ενδεικτικά ορισμένα 

λογισμικά στους εκπαιδευτικούς για τη χρησιμοποίηση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Τσούλης, 2014):

1.Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας (tutorials), πρακτικής και εκγύμνασης ), πρακτικής και εκγύμνασης 

-Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Γλώσσα Α’& Β’, Γ΄&Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού

-Λογομάθεια (Γλώσσα για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού)

-Ιδεοκατασκευές (Γλώσσα – γραπτή έκφραση για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού)

-Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ιστορία Γ΄& Δ΄ και Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού

-Λογισμικό Ιστορίας: Ελληνική Επανάσταση: Το 21 εν Πλω (Ιστορία Ε΄& ΣΤ΄ 

Δημοτικού)

-Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας: (Ιστορία Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού)

-Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Μαθηματικά Α’ & Β’,

-Λογισμικό Φυσικής: Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού

-Hot Potatoes 

-Ανακαλύπτω τη Γη (Μελέτη Περιβάλλοντος)

-Ανακαλύπτω τη Φύση (Μελέτη Περιβάλλοντος)

2. Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης

-Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Μαθηματικά Ε’ & ΣΤ’

-The geometer’s sketchpad (δυναμικής γεωμετρία)

-Γαία ΙΙ (περιβάλλον προσομοίωσης για Φυσικές Επιστήμες)

-Ψηφιακό Λεξικό (Τριανταφυλλίδη)- Σώματα Κειμένων – Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας

-Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ (περιβάλλον μοντελοποίησης )

-Tabletop jr (διαχείριση δεδομένων)
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-Αβάκιο (κατασκευή μικρόκοσμων)

-MicroWorldsPro (προγραμματιστικό εργαλείο-LOGO)

-Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος (Μελέτη Περιβάλλοντος)

-Ανακαλύπτω τις μηχανές (Φυσικές Επιστήμες)

-Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Μαθηματικά Γ’ & Δ’

-Μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, κλπ.)

-Διαδικτυακές Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (π.χ: WikiPedia ή Encarta Kids)

-Google Earth (λογισμικό οπτικοποίησης της Γης)

-Google Maps (λογισμικό για γεωγραφικούς και αστικούς χάρτες)

-Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA, για το μάθημα της Ιστορίας

-Kidspiration (εννοιολογική χαρτογράφηση για προσχολική ηλικία)

-Inspiration (εννοιολογική χαρτογράφηση)

-CMaps Tools (εννοιολογική χαρτογράφηση)

3. Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργικότητας

-Revelation Natural Art (ανάπτυξη δημιουργικότητας, επικοινωνίας, έκφρασης)

-Tuxpaint (ανάπτυξη δημιουργικότητας)

-Επεξεργασία κειμένου (συμβολικής έκφρασης κι επικοινωνίας)

-Λογισμικό παρουσίασης (συμβολικής έκφρασης κι επικοινωνίας)

-Λογιστικό φύλλο (συμβολικής έκφρασης)

-Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και γραφικών

-WebQuests, Blogs, Wikis, Forums

MS Kodu
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   Το 2009 η Microsoft Research Labs δημιούργησε το προγραμματιστικό περιβάλλον

του Kodu, έναν τρισδιάστατο κόσμο με προγραμματιζόμενους χαρακτήρες. Το 

πρόγραμμα αρχικά ''έτρεχε'' σε XBOX, ενώ τώρα υποστηρίζεται από όλες τις 

εκδόσεις των Windows. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι οπτική 

και ο τρισδιάστατος κόσμος του Kodu στηρίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με 

κανόνες, συνθήκες και ενέργειες. Οι συνθήκες και οι εντολές αποτελούνται από 

καθημερινές έννοιες, όπως βλέπω, συγκρούομαι, τρώω κλπ, επομένως, δίνεται η 

ευκαιρία στο χρήστη να προγραμματίσει το δικό του περιβάλλον χωρίς να έχει 

εξεζητημένες γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού. Μπορεί η οπτική γλώσσα 

προγραμματισμού να είναι απλή, δεν σημαίνει όμως ότι δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα

περίπλοκα και ενδιαφέροντα παιχνίδια μέσω αυτής (Φωκίδης & Μπούκλα, 2016).

   Το Kodu θεωρείται ''βαρύ'' πρόγραμμα για τον υπολογιστή καθώς προϋποθέτει 

κάρτα γραφικών που υποστηρίζει DirectX 9.0c και Shader Model 2.0 αλλά και τις 

εφαρμογές .NET Framework 3.5 και XNA Framework 3.1Redistributable. Όσον 

αφορά το λειτουργικό σύστημα το πρόγραμμα τρέχει σε Windows XP, Vista, 7/ 8 ή 

10 ενώ και οι χρήστες Mac μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε εικονική μηχανή 

(Ξυλογιάννης, 2014). 

   Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu θεωρείται κατάλληλο για τη 

διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού. Για το λόγο αυτό προωθείται 

στα σχολεία μέσω διαγωνισμών ή δραστηριοτήτων από την Microsoft Hellas αλλά 

και από τους σχολικούς συμβούλους μέσω σεμιναρίων για την επιμόρφωση 

καθηγητών πληροφορικής. Επίσης, ανήκει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών 

λογισμικών που προϋποθέτει το Υπουργείο Παιδείας για την επιμόρφωση Β' επιπέδου

των εκπαιδευτικών (Ξυλογιάννης, 2014)..

   Όσον αφορά τους μαθητές του δημοτικού, μπορούν μέσω του Kodu να γνωρίσουν 

τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και να αναπτύξουν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα τους. Επίσης, δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα παρατήρησης της

αντίδρασης των προγραμματιζούμενων χαρακτήρων του Kodu με το περιβάλλον 

ενισχύοντας έτσι την αντίληψη της σχέσης αιτίας-αποτελέσματος. Παρέχει ακόμη 

έναν εναλλακτικό τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πιο ευχάριστο 

για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν το Kodu ως παιχνίδι (Shokouhi, Asefi, Sheikhi 

& Tee, 2013).
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   Οι Earp, Dagnino και Ott (2014) έρχονται να συμφωνήσουν με τα παραπάνω, 

τονίζοντας τη σημαντική συμβολή του Kodu στην κατανόηση από τους μαθητές της 

σχέσης αιτίας-αποτελέσματος με τις εντολές when-do, παρατηρώντας σε 

τρισδιάστατο κόσμο του χαρακτήρες να συμπεριφέρονται ανάλογα με τις εντολές 

τους. Επίσης, προσθέτουν ότι το πρόγραμμα ενισχύει πέρα από τη φαντασία και την 

κριτική ικανότητα των μαθητών.

   Την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με τη χρήση του Kodu αναφέρουν οι 

Κούτσικος, Χολέβα, Ζουρελίδης, Ντόβα & Πατρικάκης (2012). Συγκεκριμένα οι 

μαθητές:

-αναπτύσσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους μέσω της δημιουργίας 

σεναρίων, κόσμων και παιχνιδιών 

-αναπτύσσουν λογικές σκέψεις μέσω της συνεργασίας

-έρχονται σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων και της σχέσης αιτίας-

αποτελέσματος

 -ενισχύουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη και γνωρίζουν βασικές αρχές του 

προγραμματισμού.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β1: Μεθοδολογικό πλαίσιο

Ερευνητικά ερωτήματα

   Η έρευνα μου κινήθηκε γύρω από δύο βασικά ερευνητικά ερωτήματα: α) εάν το 

εκπαιδευτικό λογισμικό Kodu είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για την 

διδασκαλία εύκολων τρόπων διεκπεραίωσης τους πολλαπλασιασμού και β) εάν το 

εκπαιδευτικό λογισμικό Kodu μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους 
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μαθητές να αναπτύξουν την μαθηματική τους σκέψη. Υπάρχουν βέβαια και 

επιμέρους ερωτήματα που ερευνώνται όσον αφορά το πρόγραμμα Kodu, όπως:

-είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό και εύκολο στη χρήση για τους μαθητές για 

εκπαιδευτικό σκοπό μέσα στην τάξη;

-προάγει την ενίσχυση γνώσεων που ήδη προϋπάρχουν;

-το φύλο του μαθητή σχετίζεται με την επίδοσή του στο ερωτηματολόγιο και το 

λογισμικό;

-ο βαθμός του μαθητή στα μαθηματικά σχετίζεται με την επίδοσή του στο 

ερωτηματολόγιο και το λογισμικό;

   Στη διάρκεια της φοιτητικής μου ζωής είχα ασχοληθεί με το προγραμματιστικό 

κομμάτι του Kodu και είχα εντυπωσιαστεί από τις δυνατότητες που προσφέρει. 

Προάγει τη διαθεματικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη γνώμη μου σε 

κάθε γνωστικό αντικείμενο, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό βέβαια από τον 

δημιουργό του εκάστοτε παιχνιδιού-κόσμου. Δημιουργός μπορεί να είναι ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός καθώς η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το Kodu με τις 

εικόνες δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού και είναι εύκολο στη χρήση 

από όλους. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα να σχεδιάσω έναν ''κόσμο'' για το αντικείμενο των

μαθηματικών, ένα μάθημα που ομολογουμένως είναι το πιο δύσκολο για τους 

μαθητές. 

   Στη συνέχεια αναρωτήθηκα ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

περισσότεροι μαθητές στα μαθηματικά και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας συνέλεξα κάποια από αυτά όπως την προπαίδεια του 7 ή του 9, τον 

πολλαπλασιασμό, τη διαίρεση, τα κλάσματα κα. Αποφάσισα λοιπόν, 

συμβουλευόμενος και το βιβλίο του δασκάλου της Δ' δημοτικού, να ασχοληθώ με την

έννοια του πολλαπλασιασμού και συγκεκριμένα με κάποια τεχνάσματα (σωστή 

χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων) που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην εύκολη 

διεκπεραίωσή του και εν τέλει την βαθύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του.
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Μεθοδολογία της έρευνας

    Η έρευνα μου απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ δημοτικού και χαρακτηρίζεται ως 

μια ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο αντικειμενικού τύπου, σε συνδυασμό με το 

εκπαιδευτικό λογισμικό Kodu και τη συλλογή παρατηρήσεων και δεδομένων μέσω 

του προγράμματος καταγραφής οθόνης Active Presenter. Έχουμε λοιπόν μια από τις 

4 κατηγορίες τριγωνοποίησης που αναφέρει ο  Robson(2007) και συγκεκριμένα την 

τριγωνοποίηση δεδομένων, κατά την οποία χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι-

εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα με τους Knalf και Breitmayer(1989), 

η συλλογή δεδομένων μέσω διαφορετικών εργαλείων, όπως και στην περίπτωσή μας, 

οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση του πεδίου που διερευνάται. Επίσης, η 

συγκεκριμένη τριγωνοποίηση οδηγεί σε πιο ασφαλή συμπεράσματα (Denzin,1989). 

   Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τον Καραγεώργο(2002), είναι ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις έρευνες, αποτελείται από ερωτήσεις 

που απαντώνται γραπτά από τους συμμετέχοντες, είναι αποτελεσματικό και θεωρείται

ως ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή και των ερωτηθέντων. Οι ερωτήσεις 

σχεδιάστηκαν με βάση τις οδηγίες των Cohen, Manion και Morrison(2007). 

Επιλέχθηκαν δομημένες και κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα σύγκρισης ομάδων του δείγματος (Oppenheim, 1992). Μοιράστηκαν δύο 

ερωτηματολόγια αντικειμενικού τύπου με κλειστές ερωτήσεις απλής επιλογής και 

Σωστού -Λάθους, τα οποία με βοήθησαν να συγκεντρώσω τα απαραίτητα στοιχεία 

για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

   Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν μέσω του προγράμματος SPSS, της 

εφαρμογής Kodu και του προγράμματος καταγραφής της οθόνης με εικόνα και ήχο 

Active Presenter.

Περιορισμοί- προβλήματα της έρευνας

   Στη διάρκεια της έρευνας μου αντιμετώπισα κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία 

ευτυχώς είχα εκτιμήσει εκ των προτέρων. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονταν με 

το δείγμα της έρευνας μου. Εξαιτίας του γεγονότος ότι απευθυνόμουν αποκλειστικά 
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σε μαθητές Δ' δημοτικού, λόγω του αντικειμένου που θα παρουσίαζα, ήμουν 

υποχρεωμένος να επισκεφτώ αρκετά διαφορετικά σχολεία, κυρίως της περιοχής των 

Τρικάλων, προκειμένου να καλυφθεί ο αριθμός αυτός. Επισκέφτηκα ακόμη σχολεία 

της Θεσσαλονίκης και ένα κέντρο ξένων γλωσσών για τον σκοπό αυτό, δουλεύοντας 

φυσικά με τμήματα της ανάλογης τάξης.

   Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις το επίπεδο των μαθητών δεν ήταν το επιθυμητό. 

Συγκεκριμένοι μηχανισμοί πολλαπλασιασμού, που θεωρητικά είχαν διδαχθεί από την 

Γ' δημοτικού, δεν είχαν αποτυπωθεί στον ίδιο βαθμό σε όλους τους μαθητές. 

Επομένως, ορισμένοι μαθητές δυσκολεύτηκαν παραπάνω από όσο είχα υπολογίσει σε

κάποιες πράξεις. 

   Ο περιορισμένος χρόνος ήταν ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί. Η 

απειθαρχία κάποιων μαθητών, το χαμηλότερο επίπεδο από το αναμενόμενο όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, καθώς και η ανάγκη κάλυψης της ύλης και αδυναμίας 

ορισμένων δασκάλων να μου παρέχουν τον απαραίτητο χρόνο, οδήγησε σε 

καθυστερήσεις στην κάθε περίπτωση αλλά και γενικά καθυστέρηση συλλογής των 

αποτελεσμάτων για την έρευνα μου, όσον αφορά τον χρόνο που είχα υπολογίσει.

   Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον παράγοντα τύχη στις απαντήσεις των μαθητών, 

αλλά και τον ‘’σχολικό θόρυβο’’  που επικρατεί σε μια τάξη και αποπροσανατολίζει 

τον μαθητή, δύο γεγονότα που ίσως επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Δείγμα

   Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 μαθητές της Δ' δημοτικού αποκλειστικά, 

από δημοτικά σχολεία της περιοχής των Τρικάλων Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης 

αλλά και από κέντρο ξένων γλωσσών της Θεσσαλονίκης. Οι 64 μαθητές του 

δείγματος ήτανε αγόρια, ενώ τα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 54.

  Αρχικά, τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο αντικειμενικού τύπου, με ερωτήσεις 

απλής επιλογής που αφορούσαν το φύλο και το βαθμό του πρώτου τριμήνου στα 

μαθηματικά, αλλά και Σωστού-Λάθους, οι οποίες περιείχαν πράξεις-ισοδυναμίες 

πολλαπλασιασμού που είτε ισχύουν είτε όχι (βλ. Παράρτημα εικόνα 4α. και 4β.)
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   Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, οι μαθητές σε συνεργασία (ομάδα 

των δύο ατόμων) πλησίαζαν  στην έδρα με τον εκπαιδευτικό-καθοδηγητή. Τους 

δόθηκαν οδηγίες για το περιβάλλον του Kodu, το πώς λειτουργεί και το σκοπό του 

παιχνιδιού. Δεν υπήρχε περιορισμός χρόνου και ήταν ελεύθερος στην κρίση του 

εκπαιδευτικού. Παράλληλα, με την εκτέλεση του Kodu ''έτρεχε'' και ένα πρόγραμμα 

καταγραφής οθόνης και ήχου που λέγεται Active presenter, που είχε ως σκοπό να με 

βοηθήσει στη συλλογή αξιοπρόσεχτων στοιχείων για την έρευνα μου (βλ. Παράρτημα

εικόνα 6. και εικόνα 7.).

   Μόλις τελείωσαν με το πρόγραμμα όλοι οι μαθητές και επέστρεψαν στα θρανία 

τους, τους μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο, παρόμοιο με το πρώτο με διαφορετικούς

αριθμούς, προκειμένου να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα της έρευνας (βλ. 

Παράρτημα εικόνα 5α και 5β.). Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε όλα τα δημοτικά 

σχολεία, σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Μικρές διαφορές 

στη διαδικασία έγιναν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας στο κέντρο ξένων 

γλωσσών, λόγω της ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος. Εκεί όλοι οι μαθητές 

συμμετείχαν στην έρευνα την ίδια χρονική στιγμή, η οποία γινόταν σε συγκεκριμένη 

αίθουσα μετά το πέρας του μαθήματος των δύο τμημάτων με παιδιά Δ' δημοτικού.

Επεξεργασία δεδομένων

   Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αλλά και του προγράμματος συλλέχθηκαν στο 

πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS, όπου και έγινε η ανάλυση των δεδομένων, η

συσχέτιση μεταξύ τους για τα όποια συμπεράσματα και η δημιουργία πινάκων και 

συντελεστών. Το SPSS είναι ένα πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται ευρέως στις έρευνες . Αποτελείται από πολλά τμήματα, τα κυριότερα

των οποίων είναι: το βασικό, το επαγγελματικό και το προχωρημένο (Νόβα-

Καλτσούνη, 2006). Στην ουσία κάθε αρχείο του SPSS είναι ένα λογιστικό φύλλο, 

ένας πίνακας δηλαδή με γραμμές και στήλες (Δαφέρμος, 2005). Επιπρόσθετα, 

παρατίθενται αποτελέσματα από την επίδοση των μαθητών στο εκπαιδευτικό παιχνίδι

Kodu, καθώς επίσης και συμπεράσματα που εξήχθησαν από την παρατήρηση μου 

μέσω του προγράμματος καταγραφής οθόνης Active Presenter. 
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Βιβλιογραφική επισκόπηση   

   Η εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Το κομμάτι της θεωρίας που αναφέρθηκε παραπάνω 

προέκυψε μετά από έρευνα διάρκειας μηνών κυρίως σε ηλεκτρονικά βιβλία, έντυπα 

βιβλία, άρθρα ηλεκτρονικά και μη, έρευνες και διπλωματικές εργασίες καθώς και 

εισηγήσεις σε συνέδρια ανά τον κόσμο. Στις βιβλιογραφικές μου αναφορές 

αναγράφεται συχνά το όνομα του καθηγητή κύριου Φωκίδη μέσω του οποίου 

γνώρισα το πρόγραμμα Kodu στις προπτυχιακές μου σπουδές, ο οποίος ασχολήθηκε 

πολύ με το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον και η έρευνα του πάνω σ' 

αυτό είναι εκτενής, γεγονός που με βοήθησε να στηρίξω και τη δική μου εργασία. 

Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων που ανέτρεξα το δανείστηκα από τη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κυρίως βιβλία ξένων συγγραφέων στα 

οποία είναι πιο δύσκολο να αποκτήσεις πρόσβαση πέρα της επιλογής του διαδικτύου. 

Β2: Αποτελέσματα

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν 

μέσω του SPSS.

Α) Πίνακες ερωτηματολογίου 1

 8 x 8 = (10 x 8) – (2 x 8)                (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΔΕΝ -
1,0
0

1 ,85 ,85 ,85

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 81 68,64 68,64 69,49
ΛΑΘΟΣ 2,0 36 30,51 30,51 100,00
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0
Σύνολ
ο

118 100,0 100,0

Παρατηρούμε ότι 81 μαθητές απάντησαν σωστά, 36 έκαναν λάθος ενώ ένας 

μαθητής δεν απάντησε καθόλου. Ικανοποιητικό ποσοστό αν σκεφτεί κανείς 

ότι είναι η πρώτη ισοδυναμία με την οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές. 

Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν απορίες ενώ κάποιοι άλλοι ζήτησαν να 

περάσω να ελέγξω εάν είχαν βρει τη σωστή επιλογή.

 6 x 33 = 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33           (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0

2,0
0

91

27

77,1
2

22,8
8

77,1
2

22,8
8

77,12

100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Παρατηρούμε ότι ‘’Σωστό’’ επέλεξε το 77,12% των ερωτηθέντων και μόλις 

22,88% αυτών επέλεξε το ‘’Λάθος’’. Η συγκεκριμένη ισοδυναμία επιχειρεί να

αναδείξει τις τυχόν αδυναμίες των μαθητών να αντιληφθούν ότι ο 

πολλαπλασιασμός αποτελείται από διαδοχικές προσθέσεις. Θεωρείται από τις 

εύκολες ισοδυναμίες του ερωτηματολογίου και τα επιτυχημένα ποσοστά το 

αποδεικνύουν.

 13 x 40 = 13 x 4 x 10                       (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά
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ΔΕΝ -
1,0
0

1 ,85 ,85 ,85

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 82 69,49 69,49 70,34
ΛΑΘΟΣ 2,0

0
35 29,66 29,66 100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,0

Σύμφωνα με τον πίνακα, 82 μαθητές αντιλήφθηκαν την ορθότητα της ισοδυναμίας, 

35 τη θεώρησαν λάθος, ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε. Ο αριθμός 40 σπάει σε 4 x 

10, γεγονός που κάνει τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού θεωρητικά πιο εύκολη 

και διαχειρίσιμη. Παρόλα αυτά το ¼ σχεδόν των μαθητών δεν γνώριζε ότι υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα στον πολλαπλασιασμό.

 12 x 12 = 2 x (12 + 12)                                (ΛΑΘΟΣ)

Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΔΕΝ -
1,0
0

1 ,85 ,85 ,85

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 37 31,36 31,36 32,20
ΛΑΘΟΣ 2,0

0
80 67,80 67,80 100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,0

H σωστή επιλογή, όπως αναγράφεται παραπάνω, ήταν το ‘’Λάθος’’ την οποία 

βρήκαν 80 μαθητές, 37 απάντησαν λανθασμένα ‘’Σωστό’’ ενώ ένας δεν απάντησε 

καθόλου. Είναι μια ισοδυναμία σχετικά δύσκολη και θεωρείται παγίδα για τους 

μαθητές του δημοτικού, οι οποίοι παρασύρονται από το γεγονός ότι βλέπουν δύο 

φορές το 12 σε κάθε μεριά εκατέρωθεν με διαφορετικό τρόπο γραμμένο, το οποίο 

όμως δεν μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
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 251 x 3 = (200 x 3) + (50 x 3) + (1 x 3)                          (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΔΕΝ -
1,0
0

2 1,69 1,69 1,69

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 91 77,12 77,12 78,81
ΛΑΘΟΣ 2,00 25 21,19 21,19 100,0

0
Σύνολ
ο

118 100,0 100,0

Εδώ έχουμε τον πρώτο πολλαπλασιασμό με τριψήφιο. Οι μαθητές παρόλα αυτά δεν 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα. Δεν παρατήρησα απορίες ή ερωτήσεις στην πράξη αυτή. 

Αντίθετα, πρόσεξα ότι σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές απάντησαν σωστά. Πιο 

συγκεκριμένα έχουμε 2 άτομα που δεν απάντησαν, 91 που απάντησαν σωστά και 25 

που έκαναν λάθος.

 19 x 8 = (10 x 8) + (9 x 8)                            (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΔΕΝ -
1,0
0

2 1,69 1,69 1,69

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 83 70,34 70,34 72,03
ΛΑΘΟΣ 2,0

0
33 27,97 27,97 100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,0
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Εδώ έχουμε πολλαπλασιασμό διψήφιου με μονοψήφιο. Επειδή όμως το 19 είναι ένας 

δύσκολος αριθμός για πολλαπλασιασμό σε μαθητές Δ’ δημοτικού, τον σπάμε σε 10 

και 9 προκειμένου να εκτελεστεί η πράξη πιο εύκολα. Η πλειοψηφία των μαθητών 

και συγκεκριμένα 83 βρήκαν τη σωστή απάντηση, 2 δεν κατάφεραν να απαντήσουν 

ενώ 33 έκαναν λάθος. Η ύπαρξη των παρενθέσεων δεν είναι αναγκαία καθώς 

σύμφωνα με την προτεραιότητα των πράξεων εκτελούνται πρώτα οι 

πολλαπλασιασμοί, αλλά τοποθετήθηκαν για περαιτέρω διευκόλυνση των μαθητών 

ώστε να απομονωθούν οι πράξεις.

 15 x 10 = 15 x 5 + 5                                     (ΛΑΘΟΣ)

Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΔΕΝ -
1,0
0

1 ,85 ,85 ,85

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 61 51,69 51,69 52,54
ΛΑΘΟΣ 2,0

0
56 47,46 47,46 100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,0

Άλλη μια ισοδυναμία- παγίδα για τους μαθητές. Επιχειρείται να αναδειχθούν οι τυχόν

αδυναμίες που έχουν οι μαθητές στην προτεραιότητα των πράξεων. Δίχως 

παρενθέσεις το δεύτερο μέρος της ισότητας δεν είναι ίδιο με το πρώτο παρόλο που 

σπάμε το 10 σε 5 + 5. Στη συγκεκριμένη ισοδυναμία φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν 

αρκετά οι μαθητές καθώς μόνο 56 από τους 118 κατάφεραν να βρούνε τη σωστή 

απάντηση. Λιγότεροι από τους μισούς δηλαδή, γεγονός που τονίζει την αδυναμία των

μαθητών όσον αφορά την προτεραιότητα των πράξεων και την ανάγκη παρενθέσεων.

 15 x 8 = (10 x 8) + (5 x 8)                            (ΣΩΣΤΟ)
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Ετικέτα Τιμής Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΔΕΝ -
1,0
0

2 1,69 1,69 1,69

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΩΣΤΟ 1,00 75 63,56 63,56 65,25
ΛΑΘΟΣ 2,0

0
41 34,75 34,75 100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,0

Παρόμοια ισοδυναμία συναντήθηκε και παραπάνω αλλά εδώ τα επιτυχημένα 

ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σπάμε το 15 σε 10 + 5, δεδομένου ότι οι 

πολλαπλασιασμοί με το 10 είναι ιδιαίτερα εύκολοι ενώ ο δεύτερος πολλαπλασιασμός 

θα είναι δύο μονοψήφιοι μεταξύ τους. Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι μόνο το 

63,56% των ερωτηθέντων απάντησε ‘’Σωστό’’, δηλαδή 75 μαθητές ενώ το 34,75% 

απάντησε ‘’Λάθος’’ , που αντιστοιχεί σε 41 μαθητές και το 1,69% (2 μαθητές) δεν 

απάντησε.

 15 x 8 = (4 + 4) x 15                                  (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0

2,0
0

76

42

64,4
1

35,5
9

64,4
1

35,5
9

64,41

100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Στην τελευταία ισοδυναμία του πρώτου ερωτηματολογίου, 76 μαθητές απάντησαν 

σωστά ενώ οι υπόλοιποι 42 απάντησαν λάθος. Χαμηλά ποσοστά επιτυχίας παρόλο 

που υπάρχουν παρενθέσεις και απομονώνουν τις πράξεις, μειώνοντας έτσι την 

πιθανότητα λάθους. Ίσως αυτό που μπέρδεψε τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη και 
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τα προηγούμενα αποτελέσματα, είναι η αντιμεταθετική ιδιότητα. Είναι φανερό από το

πρώτο ερωτηματολόγιο ότι δεν έχει δοθεί μεγάλη έμφαση ή τουλάχιστον δεν είναι 

τόσο ξεκάθαρο ποια πράξη προηγείται έναντι μιας άλλης.

Β) Πίνακες ερωτηματολογίου 2

 3 x 8 = 3 x (4 + 4)                               (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

100
18

84,7
5
15,2
5

84,7
5
15,2
5

84,75
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Στην πρώτη ερώτηση του δευτέρου ερωτηματολογίου, η συντριπτική πλειοψηφία 

δηλαδή 100 άτομα με ποσοστό 84,75% απάντησε σωστά. Μια γενικά εύκολη 

ισοδυναμία για αρχή στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, καθώς αποτελείται από δύο 

μονοψήφιους, μετά και από την παρέμβαση φυσικά του εκπαιδευτικού λογισμικού, 

που όμως 18 άτομα δεν κατάφεραν να απαντήσουν σωστά.

 3 x 8 = 3 x 4 + 4                                          (ΛΑΘΟΣ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

40
78

33,9
0
66,1
0

33,9
0
66,1
0

33,90
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0
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Στη συνέχεια βλέπουμε ακριβώς την ίδια ισοδυναμία με την πρώτη όσον αφορά τους 

αριθμούς, αλλά χωρίς παρενθέσεις. Αυτό το γεγονός αλλάζει φυσικά το αποτέλεσμα 

και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ισοδυναμία δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα 78 μαθητές επέλεξαν ορθώς την επιλογή ‘’Λάθος’’, ενώ 40 μαθητές δεν 

απάντησαν σωστά επιλέγοντας το ‘’Σωστό’’. Ένα ακόμα αποτέλεσμα που έρχεται να 

αναδείξει την αδυναμία των μαθητών στην προτεραιότητα των πράξεων. Οι 40 

μαθητές που απάντησαν λάθος αποτελούν το 1/3 των ερωτηθέντων, αρκετά μεγάλο 

ποσοστό δηλαδή.

 14 x 4 = (10 x 4) + (4 x 4)                                (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

90
28

76,2
7
23,7
3

76,2
7
23,7
3

76,27
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Μια ισοδυναμία παρόμοια με κάποιες που συναντήσαμε προηγουμένως. Σαφώς τα 

ποσοστά επιτυχημένων απαντήσεων είναι βελτιωμένα πια, μετά και την παρέμβαση 

του Kodu, παρόλα αυτά 28 μαθητές δεν απάντησαν σωστά. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

το 76,27% των ερωτηθέντων απάντησε σωστά, σε αντίθεση με το 23,73% αυτών που 

απάντησε λανθασμένα.

 4 x 20 = 20 + 20 + 20 + 20                              (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0

108
10

91,
53

91,
53

91,53
100,00
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2,0
0

8,47 8,47

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Είναι ξεκάθαρο ότι οι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα σ΄ αυτήν την περίπτωση 

απαντώντας σωστά σε ποσοστό που ανέρχεται στο 91,53%. Δηλαδή από τους 118 

μαθητές οι 108 απάντησαν σωστά. Είναι η πιο εύκολη ισοδυναμία του 

ερωτηματολογίου. Η αντίστοιχη της στο πρώτο ερωτηματολόγιο (6 x 33) 

συγκέντρωσε χαμηλότερο ποσοστό, γεγονός που δείχνει βελτίωση στα αποτελέσματα

των μαθητών και ίσως την βαθύτερη κατανόηση ότι ο πολλαπλασιασμός αποτελείται 

από διαδοχικές προσθέσεις.

 20 x 15 = 2 x 10 x 15                                        (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

88
30

74,5
8
25,4
2

74,5
8
25,4
2

74,58
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Εδώ έχουμε πολλαπλασιασμό δύο διψήφιων αριθμών. Το 20 όμως μπορεί να σπάσει 

σε 2 x 10 ενώ δεν χρειάζονται παρενθέσεις καθώς έχουμε μόνο πολλαπλασιασμούς. 

Τη μη αναγκαιότητα των παρενθέσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιλήφθηκε το

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δηλαδή το 74%. Σύμφωνα με τον πίνακα, 88 από 

τους ερωτώμενους βρήκαν την σωστή απάντηση ενώ 30 ερωτώμενοι δεν τα 

κατάφεραν.
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 9 x 9 = 2 x (9 + 9)                                               (ΛΑΘΟΣ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

21
97

17,8
0
82,2
0

17,8
0
82,2
0

17,80
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Εύκολη αποδείχθηκε αυτή η ισοδυναμία για τους μαθητές, οι οποίοι σε ποσοστό 

82,2% αντιλήφθηκαν ότι είναι λάθος. Στην αντίστοιχη ισοδυναμία του πρώτου 

ερωτηματολογίου τα επιτυχημένα ποσοστά ήταν εμφανώς χαμηλότερα, γεγονός που 

αναδεικνύει μια βελτίωση στη μαθηματική σκέψη και αντίληψη των μαθητών. 

Επίσης, η συγκεκριμένη ισοδυναμία ήταν μια παγίδα που είχε ως σκοπό να 

δυσκολέψει τους μαθητές, οι οποίοι όμως κατάφεραν σε πλειοψηφία (97 άτομα) να 

ανταπεξέλθουν.

 124 x 2 = (100 x 2) + (20 x 2) + (4 x 2)                (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

98
20

83,0
5
16,9
5

83,0
5
16,9
5

83,05
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Εδώ έχουμε πολλαπλασιασμό τριψήφιου με μονοψήφιο. Προς έκπληξη μου, όπως και

στο πρώτο ερωτηματολόγιο στην ανάλογη περίπτωση, οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν 

ιδιαίτερες δυσκολίες όπως περίμενα. Έχουμε και εδώ μια βελτίωση στα 

αποτελέσματα σε σχέση με το πρώτο ερωτηματολόγιο, αλλά με μικρή διαφορά. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών, οι 98 από τους 118 της έρευνας, 
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αντιλήφθηκε την ορθότητα της παραπάνω ισοδυναμίας ενώ 20 μαθητές που 

ανέρχονται σε ποσοστό 16% δεν απάντησαν σωστά.

 124 x 2 = (100 x 2) + 24                                     (ΛΑΘΟΣ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

29
89

24,5
8
75,4
2

24,5
8
75,4
2

24,58
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0

Θεωρητικά η πιο δύσκολη ισοδυναμία του ερωτηματολογίου. Αν και περίμενα 

περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις, οι μαθητές με διέψευσαν. Παρατηρούμε 

λοιπόν στον πίνακα ότι 89 μαθητές αντιλήφθηκαν ορθώς ότι η παραπάνω ισοδυναμία 

δεν ισχύει, σε αντίθεση με 29 μαθητές που τη θεώρησαν σωστή. Φυσικά οι 29 

μαθητές δεν είναι μικρός αριθμός καθώς αποτελούν σχεδόν το ¼ των ερωτηθέντων, 

αλλά όπως προείπα είναι ισοδυναμία-παγίδα που εύκολα κάποιος μαθητής 

παρασύρεται και απαντάει λανθασμένα.

 9 x 6 = (10 x 6) – (1 x 6)                                       (ΣΩΣΤΟ)

Ετικέτα 
Τιμής

Τιμ
ή

Συχνότητα Ποσοστά Έγκυρα 
Ποσοστά

Συσσωρευτικά 
Ποσοστά

ΣΩΣΤΟ 
ΛΑΘΟΣ

1,0
0
2,0
0

89
29

75,4
2
24,5
8

75,4
2
24,5
8

75,42
100,00

Σύνολ
ο

118 100,0 100,
0
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Στην τελευταία ερώτηση του δευτέρου ερωτηματολογίου, έχουμε πολλαπλασιασμό 

μονοψήφιων, ο ένας εκ των οποίων είναι το 9. Ο αριθμός αυτός δυσκολεύει 

ομολογουμένως τα παιδιά, οπότε ένας εύκολος τρόπος είναι να τον γράψουμε 10-1 

και η διαδικασία του πολλαπλασιασμού γίνεται απλούστερη. Το 75,42% των 

μαθητών επέλεξε την επιλογή ‘’Σωστό’’ ενώ μόλις το 24,58% την επιλογή ‘’Λάθος’’.

Αρκετοί δηλαδή μαθητές μπερδεύτηκαν και ίσως παρασύρθηκαν με την εμφάνιση της

αφαίρεσης, που μέχρι τώρα δεν είχαν έρθει σε επαφή σε κάποιο ερωτηματολόγιο. 

Πάντως, ο σκοπός της συγκεκριμένης ισοδυναμίας είναι να καταδείξει έναν εύκολο 

τρόπο διεκπεραίωσης πολλαπλασιασμού με το 9 που θεωρείται δύσκολος αριθμός για

τους μαθητές  Δ’ δημοτικού.

Γ) Συνολικά αποτελέσματα ερωτηματολογίων 1 & 2

   Συγκεντρώνοντας τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των δύο ερωτηματολογίων

προκύπτουν οι παρακάτω μέσοι όροι:

Ερωτηματολόγιο 1:  (68,64 + 77,12 + 69,49 + 67,8 + 77,12 + 70,34 + 47,46 + 63,56 +

64,41) / 9 = 67,32% το ποσοστό των σωστών απαντήσεων.

Ερωτηματολόγιο 2: (84,75 + 66,1 + 76,27 + 91,53 + 74,58 + 82,2 + 83,05 + 75,42 + 

75,42) / 9 = 78,81% το ποσοστό των σωστών απαντήσεων.

  Συγκρίνοντας τα δύο νούμερα που προέκυψαν, είναι φανερό ότι οι μαθητές 

ανταπεξήλθαν καλύτερα στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, επιτυγχάνοντας συνολικά 

μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων. Τα δύο ερωτηματολόγια αποτελούνται 

από πράξεις- ισοδυναμίες παρόμοιες μεταξύ τους και σε πολλές περιπτώσεις 

αλλάζουν μόνο οι αριθμοί. Οι μαθητές έχουν απαντήσει σωστά σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στο δεύτερο ερωτηματολόγιο σε κάθε μία τέτοια περίπτωση ξεχωριστά, 

δηλαδή αντίστοιχης ισοδυναμίας στο ένα με το άλλο ερωτηματολόγιο. Η διαφορά σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλη ενώ σε κάποιες άλλες μικρή. Το γεγονός των 

βελτιωμένων αποτελεσμάτων πάντως μας οδηγεί ασφαλέστερα στο συμπέρασμα ότι η

επίδοση των μαθητών έχει επηρεαστεί θετικά από την παρέμβαση του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού Kodu. 
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   Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες, όσον 

αφορά την προτεραιότητα των πράξεων και την ύπαρξη ή μη παρενθέσεων, όταν 

έχουμε την πράξη του πολλαπλασιασμού. Πολλές φορές βλέπουμε στα αποτελέσματα

οι μαθητές να παρασύρονται από τους αριθμούς, οι οποίοι είναι ίδιοι στα δύο μέρη 

της ισότητας και να μη δίνουν έμφαση στο ποια πράξη προηγείται ή στο αν λείπουν 

οι παρενθέσεις, γεγονός που επηρεάζει το αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η ισοδυναμία 15 x 10 = 15 x 5 + 5 του πρώτου ερωτηματολογίου, όπου 62 

μαθητές δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς δεν απάντησαν σωστά. Αντίστοιχα, 

στο δεύτερο ερωτηματολόγιο είχαμε τις ισοδυναμίες 3 x 8 = 3 x (4 + 4) και 3 x 8 = 3 

x 4 +4 και μάλιστα τη μία τοποθετημένη ακριβώς μετά την άλλη, γεγονός που 

ευνοούσε το μαθητή να αντιληφθεί τη διαφορά και ότι ισχύει μόνο η μία. Παρόλα 

αυτά υπήρξαν μαθητές που δεν κατάφεραν να βρούνε τη σωστή απάντηση είτε στη 

μία είτε στην άλλη περίπτωση.

Δ) Σχέση φύλου με αποτελέσματα

Έχοντας ως υπόθεση ότι το φύλο των μαθητών επηρεάζει τα αποτελέσματα τους στα 

μαθηματικά συγκεντρώθηκαν ορισμένα δεδομένα. Στους παρακάτω πίνακες λοιπόν 

που παρατίθενται, εμφανίζονται στην πρώτη σειρά κάθε γραμμής, ο αριθμός των 

αγοριών και κοριτσιών που απάντησαν σωστά ή λάθος και στη δεύτερη σειρά κάθε 

γραμμής το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των 118 μαθητών επί τοις εκατό. 

Συνολικά έχουμε 64 αγόρια και 54 κορίτσια. Όπως θα παρατηρήσουμε και παρακάτω

τα ποσοστά επιτυχημένων απαντήσεων των δύο φύλων κυμαίνονται στα ίδια μεγέθη, 

με μικρές διαφορές και εναλλαγές σε κάθε ισοδυναμία ξεχωριστά.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

  8 x 8 = (10 x 8) – (2 x 8)                (ΣΩΣΤΟ)

Σωσ
τό
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Φύλ
ο

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι ,00
,00%

45,0
0

70,31
%

19,0
0

29,69
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 1,00
1,85%

36,
00

66,67
%

17,0
0

31,48
%

54,0
0

100,00
%

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 1 έχουμε πολλαπλασιασμό δύο 

μονοψήφιων αριθμών. Το 8 είναι ένας αριθμός που δυσκολεύει τους μαθητές των 

μικρών τάξεων του δημοτικού επομένως τον ‘’σπάμε’’ σε 10-2 για να 

δημιουργήσουμε δύο απλούστερους πολλαπλασιασμούς. Από τα 64 αγόρια της 

έρευνας, τα 45 απάντησαν σωστά και τα 19 λανθασμένα, ενώ από τα 54 κορίτσια, τα 

36 απάντησαν σωστά και 17 λανθασμένα ενώ ένα κορίτσι δεν απάντησε. 

Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας των δύο φύλων είναι πολύ κοντά.

 6 x 33 = 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33           (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό

ΣύνολοΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 48,0
0

75,00
%

16,0
0

25,00
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 43,0
0

79,63
%

11,0
0

20,37
%

54,0
0

100,00
%
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Εδώ έχουμε την πιο εύκολη ισοδυναμία του πρώτου ερωτηματολογίου. 

Αναδεικνύεται μέσα από τη συγκεκριμένη πράξη ότι ο πολλαπλασιασμός αποτελείται

από διαδοχικές προσθέσεις. Περίμενα ότι ανεξαρτήτως φύλου, οι μαθητές δεν θα 

αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με τον πίνακα, το 75% των αγοριών 

απάντησε σωστά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα κορίτσια ανέρχεται στο 79,63%. 

Πιο συγκεκριμένα 48 αγόρια και 43 κορίτσια απάντησαν σωστά. Αναλογικά τα 

κορίτσια είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας αυτή τη φορά, αλλά η διαφορά και 

πάλι κυμαίνεται σε μικρά μεγέθη.

 13 x 40 = 13 x 4 x 10                       (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι ,00
,00%

44,0
0

68,75
%

20,00
31,25

%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 1,00
1,85%

38,0
0

70,37
%

15,0
0

27,78
%

54,0
0

100,00
%

Η συγκεκριμένη ισοδυναμία φαίνεται ότι μπέρδεψε τους μαθητές καθώς τα ποσοστά 

τους δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Παρατηρούμε ότι το 68,75% των αγοριών 

επέλεξε την σωστή απάντηση, ενώ όσον αφορά τα κορίτσια το ποσοστό είναι 

70,37%. Μια μαθήτρια δεν απάντησε καθόλου. Το γεγονός ότι στο δεύτερο μέρος της

ισοδυναμίας δεν υπάρχουν παρενθέσεις προφανώς παρέσυρε κάποιους μαθητές και 

από τα δύο φύλα να θεωρήσουν λάθος την ισότητα. 20 αγόρια και 15 κορίτσια ήταν 

εκείνα που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν επιτυχώς στην πράξη.
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 12 x 12 = 2 x (12 + 12)                                (ΛΑΘΟΣ)

Φύλ
ο

Λάθ
ος

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι ,00
,00%

20,00
31,25

%

44,00
68,75

%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 1,00
1,85%

17,0
0

31,48
%

36,00
66,67

%

54,0
0

100,00
%

Η παραπάνω ισοδυναμία είναι από τις πιο δύσκολες του πρώτου ερωτηματολογίου 

που καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές. Το πρώτο μέρος δεν έχει το ίδιο 

αποτέλεσμα με το δεύτερο, στο οποίο λόγω της παρένθεσης προηγείται η πρόσθεση 

και μετά ακολουθεί ο πολλαπλασιασμός με το 2. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα 

στον παραπάνω πίνακα, τα αγόρια που αντιλήφθηκαν ότι η συγκεκριμένη ισότητα δεν

ισχύει είναι 44 με ποσοστό που ανέρχεται στο 68% ενώ τα κορίτσια 36 με ποσοστό 

66% επί του συνόλου. Ακόμη μια περίπτωση όπου τα δύο φύλα είναι πολύ κοντά στα 

ποσοστά, με τα αγόρια να ανταποκρίνονται ελαφρώς καλύτερα.

 251 x 3 = (200 x 3) + (50 x 3) + (1 x 3)                          (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ
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Αγόρι 1,00
1,56%

47,0
0

73,44
%

16,0
0

25,00
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 1,00
1,85%

44,0
0

81,48
%

9,0
0

16,67
%

54,0
0

100,00
%

Ο πρώτος πολλαπλασιασμός του ερωτηματολογίου τριψήφιου με μονοψήφιο, με τον 

οποίο έρχονται σε επαφή οι μαθητές. Πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

είχα την εντύπωση ότι τα παιδιά θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε αυτήν την 

περίπτωση, καθώς το 251 είναι ένας τριψήφιος όπου τον σπάμε σε εκατοντάδες, 

δεκάδες και μονάδες ώστε να γίνουν οι πολλαπλασιασμοί ευκολότερα. Εκτός αυτού, 

έχουμε και την εμφάνιση των παρενθέσεων στο δεύτερο μέρος προκειμένου να 

τηρηθεί η προτεραιότητα των πράξεων. Παρόλες τις δυσκολίες όμως τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων που συναντάμε εδώ και στα δύο φύλα είναι σχετικά 

ικανοποιητικά θα έλεγα. Πιο συγκεκριμένα στα αγόρια το ποσοστό ανέρχεται στο 

73,44% και στα κορίτσια στο 81,48%. Δηλαδή 16 αγόρια και 9 κορίτσια από το 

σύνολο των 118 μαθητών δεν ανταπεξήλθε με επιτυχία σε αυτήν την περίπτωση.

 19 x 8 = (10 x 8) + (9 x 8)                            (ΣΩΣΤΟ)

Φύλο

Σωστ
ό Σύνολο

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

Αγόρι ,00 47,00 17,00 64,00

,00% 73,44
%

26,56% 100,00
%

Κορίτσι 2,00
3,70%

36,0
0

66,67
%

16,0
0

29,63
%

54,0
0

100,00
%
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Βλέπουμε έναν πολλαπλασιασμό διψήφιου με μονοψήφιο όπου και οι δύο αριθμοί, το

19 και το 8, δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους μαθητές του δημοτικού. Επομένως, η 

‘’διάσπαση’’ του 19 σε δεκάδες και μονάδες είναι ένας εύκολος τρόπος να λυθεί αυτή

η πράξη. Τα αποτελέσματα των μαθητών κυμάνθηκαν σε μέτρια κλίμακα με τα 

ποσοστά 73%  να αντιστοιχούν στα αγόρια και 66% στα κορίτσια. Σύμφωνα με τον 

πίνακα, την απάντηση ‘’Σωστό’’ επέλεξαν 47 αγόρια και 36 κορίτσια αντίστοιχα. 

Επίσης, δύο κορίτσια δεν απάντησαν καθόλου.

 15 x 10 = 15 x 5 + 5                                     (ΛΑΘΟΣ)

Φύλ
ο

Λάθο
ς Σύνολο

ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 1,00
1,56%

35,0
0

54,69
%

28,00
43,75

%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι ,00
,00%

26,0
0

48,15
%

28,00
51,85

%

54,0
0

100,00
%

Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρήθηκαν οι περισσότερες δυσκολίες και τα 

χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας και στα δύο φύλα σύμφωνα και με τον πίνακα. Οι 

μαθητές δεν έδωσαν προφανώς σημασία στην προτεραιότητα των πράξεων στο 

δεύτερο μέρος όπου δίχως την παρουσία παρενθέσεων, προηγείται ο 

πολλαπλασιασμός έναντι της πρόσθεσης. Επομένως, η ισότητα δεν ισχύει. 28 αγόρια 

και 28 κορίτσια αντιλήφθηκαν το λάθος στην ισοδυναμία από το σύνολο των 118 

μαθητών. Πολύ μικροί αριθμοί αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι από τους 

μισούς δεν κατάφεραν να απαντήσουν σωστά. Αρκετά χαμηλά ποσοστά 

επιτυχημένων απαντήσεων τόσο στα αγόρια 43,75%  όσο και στα κορίτσια 51,85% 

λοιπόν με τα κορίτσια να ανταποκρίνονται ελαφρώς καλύτερα. 
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 15 x 8 = (10 x 8) + (5 x 8)                            (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 1,00
1,56%

46,0
0

71,88
%

17,0
0

26,56
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 1,00
1,85%

29,0
0

53,70
%

24,00
44,44

%

54,0
0

100,00
%

Εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου τα κορίτσια δεν ανταποκρίθηκαν το ίδιο 

ικανοποιητικά με τα αγόρια, σημειώνοντας και τη μεγαλύτερη διαφορά στο ποσοστό 

σωστών απαντήσεων μεταξύ των δύο φύλων στο πρώτο ερωτηματολόγιο. 

Παρατηρούμε συγκεκριμένα ότι 46 αγόρια από τα 64 επέλεξαν ορθώς την απάντηση 

‘’Σωστό’’, ενώ 29 κορίτσια από τα 54 παρομοίως. Δηλαδή σχεδόν τα μισά κορίτσια 

δεν απάντησαν σωστά, σε έναν πολλαπλασιασμό που είχαν ξανασυναντήσει. Η 

διαφορά των δύο φύλων ανέρχεται στο 18% υπέρ των αγοριών, γεγονός απρόσμενο 

δεδομένου και τα προηγούμενα αποτελέσματα με τις μικρές διαφορές ανάμεσα στα 

δύο φύλα.

 15 x 8 = (4 + 4) x 15                                  (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 41,0 23,00 64,0
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0
64,06
%

35,94
%

0
100,00
%

Κορίτσι 35,0
0

64,81
%

19,
00

35,19
%

54,0
0

100,00
%

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου ερωτηματολογίου, έχουμε τον ίδιο 

πολλαπλασιασμό με τον προηγούμενο αλλά με διαφορετικό δεύτερο μέρος. Είναι μια 

ισοδυναμία – παγίδα όπου αλλάζει και η σειρά των αριθμών, αλλά και το 8 ‘’σπάει’’ 

σε 4 + 4 μέσα στην παρένθεση. Αρκετοί μαθητές παρασύρθηκαν σύμφωνα με τον 

πίνακα ανεξαρτήτως φύλου. Πιο συγκεκριμένα έχουμε 41 αγόρια από τα 64 να 

απαντούν σωστά και 35 κορίτσια από τα 54 επίσης. Τα αντίστοιχα ποσοστά των δύο 

φύλων είναι σχεδόν πανομοιότυπα με 64,06% και 64,81% αντίστοιχα.

   Συνολικά έχουμε τα εξής: (70,31 + 75 + 68,75 + 68,75 + 73,44 + 73,44 + 43,75 + 

71,88 + 64,06) / 9 = 67,7% το ποσοστό μέσου όρου σωστών απαντήσεων των 

αγοριών, ενώ για τα κορίτσια έχουμε: (66,67 + 79,63 + 70,37 + 66,67 + 81,48 + 66,67

+ 51,85 + 53,7 + 64,81) / 9 = 66,87% το ποσοστό μέσου όρου των σωστών 

απαντήσεων.

   Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι το φύλο των μαθητών δεν επηρέασε την 

επίδοση τους στο πρώτο ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε. Τα δύο ποσοστά για 

αγόρια και κορίτσια είναι σχεδόν ίδια, με ένα πολύ ελαφρύ προβάδισμα για τα αγόρια

της τάξεως του 1%. Σε όλες τις περιπτώσεις τα ποσοστά επιτυχημένων απαντήσεων 

των δύο φύλων βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, με εναλλαγές στο προβάδισμα σε κάθε 

περίπτωση είτε υπέρ των αγοριών είτε υπέρ των κοριτσιών. Πάντοτε όμως οι 

διαφορές είναι αμελητέες εκτός από μία περίπτωση, την προτελευταία. Εκεί είναι που

τα κορίτσια απάντησαν σωστά σε ποσοστό μόνο 53% σε μία περίπτωση όπου δεν 

αναμενόταν σίγουρα τέτοιο χαμηλό ποσοστό. Το 71% των αγοριών απάντησε με 

επιτυχία, σημειώνοντας τη μοναδική αξιοπρόσεκτη διαφορά στα δύο φύλα με 

ποσοστό 18%. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά όσον αφορά την επίδοση των μαθητών και των δύο φύλων στο πρώτο 
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ερωτηματολόγιο, καθώς το 67% και το 66% αποτελούν στην ουσία τα 2/3 του 

συνόλου των 64 αγοριών και των 54 κοριτσιών αντίστοιχα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2

  3 x 8 = 3 x (4 + 4)                               (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 54,0
0

84,38
%

10,0
0

15,63
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 46,0
0

85,19
%

8,0
0

14,81
%

54,0
0

100,00
%

Στην πρώτη ερώτηση του δευτέρου ερωτηματολογίου, ξεκινάμε με έναν απλό 

πολλαπλασιασμό δύο μονοψήφιων. Στο δεύτερο μέρος της ισοδυναμίας έχουμε τη 

διάσπαση του 8 σε 4+4 μέσα στην παρένθεση. Σύμφωνα με τον πίνακα, έχουμε 100 

μαθητές που απάντησαν σωστά, 54 εξ αυτών ήταν αγόρια και τα υπόλοιπα 46 

κορίτσια. Σε ποσοστά επί τους συνόλου, οι δύο αυτοί αριθμοί μεταφράζονται ως 84%

και 85% αντίστοιχα. Δύο ποσοστά σχεδόν πανομοιότυπα για τα αγόρια και τα 

κορίτσια.

 3 x 8 = 3 x 4 + 4                                          (ΛΑΘΟΣ)

Λάθ
ος

55



Φύλ
ο

ΣύνολοΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 22,0
0

34,38
%

42,0
0

65,63
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 18,0
0

33,33
%

36,0
0

66,67
%

54,0
0

100,00
%

Ο ίδιος πολλαπλασιασμός με την πρώτη περίπτωση, γραμμένος όμως λανθασμένα 

στο δεύτερο μέρος καθώς λείπουν οι παρενθέσεις. Πάλι παρατηρούμε μια ισορροπία 

ανάμεσα στα δύο φύλα, με τα ποσοστά σωστών απαντήσεων να φτάνουν στο 65% για

τα αγόρια και το 66% για τα κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι 42 αγόρια 

αντιλήφθηκαν ότι η ισοδυναμία δεν ισχύει ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των κοριτσιών 

είναι 36.

 14 x 4 = (10 x 4) + (4 x 4)                                (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 50,0
0

78,13
%

14,0
0

21,88
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 40,0
0

74,07
%

14,0
0

25,93
%

54,0
0

100,00
%
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Μια ισοδυναμία που οι μαθητές συνάντησαν παρόμοια και στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο. Το 14 αναλύεται στο δεύτερο μέρος της σε δεκάδες και μονάδες και

με την βοήθεια των παρενθέσεων γίνονται με τη σειρά που πρέπει οι πράξεις για να 

έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Παρατηρούμε ότι το 78% των αγοριών και το 74% των 

κοριτσιών απάντησαν σωστά, δηλαδή 50 από τα 64 αγόρια και 40 από τα 54. Πολύ 

κοντά επίσης τα δύο νούμερα, με τα αγόρια αυτή τη φορά να ανταποκρίνονται 

καλύτερα.

 4 x 20 = 20 + 20 + 20 + 20                              (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 57,0
0

89,06
%

7,0
0

10,94
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 51,0
0

94,44
%

3,0
0

5,56
%

54,0
0

100,00
%

Στον παραπάνω πολλαπλασιασμό, όπου στο δεύτερο μέρος αναλύεται σε διαδοχικές 

προσθέσεις, οι μαθητές και των δύο φύλων συνάντησαν τις λιγότερες δυσκολίες. 

Έχουμε λοιπόν τα υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, με τα αγόρια στο 89% 

και τα κορίτσια στο 94%. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 3 κορίτσια δεν απάντησαν 

σωστά πετυχαίνοντας μια αξιοπρόσεκτη επίδοση. Από την άλλη μεριά, μόνο 7 αγόρια

από τα 64 απάντησαν λανθασμένα επίσης. Ήταν μια εύκολη περίπτωση για τους 

μαθητές, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη περίπτωση του πρώτου 

ερωτηματολογίου τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα. Επομένως, μετά την παρέμβαση του

Kodu, οι μαθητές και των δύο φύλων ανταπεξήλθαν καλύτερα στο ερωτηματολόγιο 

που τους μοιράστηκε.
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 20 x 15 = 2 x 10 x 15                                        (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 47,0
0

73,44
%

17,0
0

26,56
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 41,0
0

75,93
%

13,0
0

24,07
%

54,0
0

100,00
%

Εδώ έχουμε έναν πολλαπλασιασμό όπου αναλύεται σε 2 διαδοχικούς προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι μαθητές. Τα δύο φύλα κινούνται στα ίδια νούμερα και πάλι 

διατηρώντας την ισορροπία όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Στη 

συγκεκριμένη ισοδυναμία 47 αγόρια από τα 64 απάντησαν σωστά και 41 κορίτσια 

από τα 54 αντίστοιχα. Λίγο καλύτερη επίδοση από τα κορίτσια με πολύ μικρή 

διαφορά όμως.

 9 x 9 = 2 x (9 + 9)                                               (ΛΑΘΟΣ)

Φύλ
ο

Λάθο
ς Σύνολο

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 9,00 55,00 64,0
0

14,06
%

85,94% 100,00
%

Κορίτ 12,0 42,0 54,0
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σι 0
22,22
%

0
77,78

%

0
100,00
%

Μια ισοδυναμία που κρύβει παγίδες εδώ για τους μαθητές καθώς το δεύτερο μέρος 

δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το πρώτο. Ο πολλαπλασιασμός του 9 ίσως αρκεί από 

μόνος του για να τους μπερδέψει, οι οποίοι όμως ανταποκρίνονται πολύ 

ικανοποιητικά και στα δύο φύλα. Παρατηρούμε ότι 55 αγόρια και 42 κορίτσια 

επέλεξαν την επιλογή ‘’Λάθος’’ η οποία ήταν και η σωστή απάντηση. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά επιτυχημένων απαντήσεων είναι 85% για τα αγόρια και 77% για τα 

κορίτσια. Η πρώτη θα λέγαμε αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα.

 124 x 2 = (100 x 2) + (20 x 2) + (4 x 2)                (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 54,0
0

84,38
%

10,0
0

15,63
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 44,0
0

81,48
%

10,0
0

18,52
%

54,0
0

100,00
%

Η ισοδυναμία αποτελείται από πολλαπλασιασμό τριψήφιου με μονοψήφιο, όπου στο 

δεύτερο μέρος ο τριψήφιος αναλύεται σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 54 αγόρια και 44 κορίτσια απάντησαν επιτυχώς ‘’Σωστό’’. 

Αρκετά υψηλά τα ποσοστά και των δύο φύλων με τα αγόρια να τα πηγαίνουν λίγο 

καλύτερα και πάλι με 84% έναντι 81% των κοριτσιών.
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 124 x 2 = (100 x 2) + 24                                     (ΛΑΘΟΣ)

Φύλ
ο

Λάθο
ς Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Αγόρι 13,0
0

20,31
%

51,0
0

79,69
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 16,0
0

29,63
%

38,0
0

70,37
%

54,0
0

100,00
%

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε η παραπάνω ισοδυναμία είναι λάθος καθώς το 

δεύτερο μέρος δεν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με το πρώτο. Άλλη μια περίπτωση 

όπου τα αγόρια ανταποκρίνονται καλύτερα από τα κορίτσια καθώς το ποσοστό τους 

επιτυχημένων απαντήσεων ανέρχεται στο 79% έναντι 70% των κοριτσιών. 

Παρατηρούμε τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο δεύτερο ερωτηματολόγιο 

ανάμεσα στα δύο φύλα, η οποία όμως και αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη. Αριθμητικά, 

51 αγόρια από τα 64 αντιλήφθηκαν το λάθος στην πράξη και 38 κορίτσια από τα 54 

του συνόλου αντίστοιχα.

 9 x 6 = (10 x 6) – (1 x 6)                                       (ΣΩΣΤΟ)

Φύλ
ο

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ
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Αγόρι 49,0
0

76,56
%

15,0
0

23,44
%

64,0
0

100,00
%

Κορίτσι 40,0
0

74,07
%

14,0
0

25,93
%

54,0
0

100,00
%

Στον τελευταίο πίνακα βλέπουμε ότι το 76% των αγοριών και το 74% των κοριτσιών 

απάντησαν σωστά. Επανέρχεται η ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλα με πολύ κοντινά

ποσοστά. Ακόμη μια περίπτωση όπου τα αγόρια ανταποκρίνονται καλύτερα από τα 

κορίτσια. Η διαφορά τους όμως είναι αμελητέα.

Συνολικά έχουμε τα εξής:

 (84,38 + 65,63 + 78,13 + 89,06 + 73,44 + 85,94 + 84,38 + 79,69 + 76,56) / 9 = 

79,69% Μ.Ο., το ποσοστό των σωστών απαντήσεων των αγοριών, 

ενώ για τα κορίτσια έχουμε: (85,19 + 66,67 + 74,07 + 94,44 + 75,93 + 77,78 + 81,48 

+ 70,37 + 74,07) / 9 = 77,77% Μ.Ο., το ποσοστό των σωστών απαντήσεων.

   Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο παρατηρήθηκε μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλα,

με τα αποτελέσματά τους να είναι αρκετά κοντά σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν μία 

προς μία. Στην προτελευταία περίπτωση καταγράφεται η μεγαλύτερη διαφορά τους 

υπέρ των αγοριών της τάξης του 9%. Όμως, το υψηλότερο ποσοστό σε ερώτηση 

ανήκει στα κορίτσια, με ποσοστό που φτάνει το 94% και είναι χαρακτηριστικό ότι 

μόλις 3 κορίτσια από τα 54 απάντησαν λάθος στη συγκεκριμένη ισοδυναμία.

   Από τα αποτελέσματα και των δύο ερωτηματολογίων παρατηρούμε ότι τα αγόρια 

ανταποκρίθηκαν ελαφρώς καλύτερα από τα κορίτσια. Η διαφορά όμως είναι τόσο 

μικρή που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το φύλο δεν είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει την επίδοση των μαθητών στην έρευνα μας με τους πολλαπλασιασμούς και

κατ’ επέκταση και στα μαθηματικά.
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Ε) Σχέση βαθμού α’ τριμήνου στα μαθηματικά με αποτελέσματα

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με το βαθμό των μαθητών 

στα μαθηματικά στο πρώτο τρίμηνο. Στην πρώτη γραμμή έχουμε τους μαθητές με 

βαθμολογία Α΄ και τα αριθμητικά τους δεδομένα (πλήθος μαθητών και ποσοστά επί 

τοις εκατό) και στη δεύτερη τα αντίστοιχα αριθμητικά δεδομένα για τους μαθητές με 

βαθμολογία Β’. Με Α’ είχαν βαθμολογηθεί 101 μαθητές ενώ με Β’ μόλις 17. Το 

μικρό δείγμα των μαθητών με Β’, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο προφανώς και 

επηρεάζεται όσον αφορά τα ποσοστά σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και από ένα μόνο 

άτομο. Οι αναλύσεις των ισοδυναμιών έγιναν παραπάνω οπότε τώρα θα αναφερθούμε

μόνο στα αποτελέσματα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

 8 x 8 = (10 x 8) – (2 x 8)                (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός Α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 1,00
,99%

74,
00

73,27
%

26,0
0

25,74
%

101,0
0

100,00
%

Β ,00
,00%

7,0
0

41,18
%

10,0
0

58,82
%

17,0
0

100,00
%

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 1, οι μαθητές με βαθμολογία Α’ που 

απάντησαν σωστά είναι 74 από το σύνολο των 101 ενώ οι μαθητές με βαθμολογία Β’ 

που απάντησαν σωστά είναι 7 από το σύνολο των 17. Ένας μαθητής δεν απάντησε 

καθόλου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη και μας προϊδεάζει πιθανότατα 

για τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν.
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 6 x 33 = 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33           (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός Α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 82,00
81,1
9%

19,0
0

18,81
%

101,0
0

100,00
%

Β 9,0
0

52,94
%

8,0
0

47,06
%

17,0
0

100,00
%

Η συγκεκριμένη ισοδυναμία, όπως έχει άλλωστε προαναφερθεί, αποτελεί την πιο 

εύκολη του πρώτου ερωτηματολογίου. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα όμως ήτανε 

διαφορετικά από εκείνα που παρατηρούμε στον πίνακα. Σχεδόν οι μισοί μαθητές με 

βαθμό Β’ δεν απάντησαν σωστά συγκεντρώνοντας ποσοστό επιτυχίας μόλις 52%. 

Όσο για τους μαθητές με βαθμό Α’, 82 εξ αυτών απάντησαν σωστά σε ποσοστό που 

ανέρχεται στο 81%. Περίμενα υψηλότερα αποτελέσματα και από τις δύο κατηγορίες 

μαθητών, δεδομένου ότι η ισοδυναμία αναδεικνύει εμφανώς ότι ο πολλαπλασιασμός 

του πρώτου μέρους αποτελείται από τις διαδοχικές προσθέσεις του δευτέρου.

 13 x 40 = 13 x 4 x 10                       (ΣΩΣΤΟ)

Σωσ
τό

63



Βαθμός Α' 
τριμήνου

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 1,00
,99%

74,0
0

73,27
%

26,0
0

25,74
%

101,0
0

100,00
%

Β ,00
,00%

8,0
0

47,06
%

9,0
0

52,94
%

17,0
0

100,00
%

Σ’ αυτήν την περίπτωση, έχουμε μια ισοδυναμία που ισχύει και οι δύο κατηγορίες 

μαθητών που εξετάζουμε έχουν παρόμοια ποσοστά με προηγουμένως. Πιο 

συγκεκριμένα, το 73% των μαθητών με Α’ απάντησε σωστά ενώ το 47% των 

μαθητών με Β’ έκανε το ίδιο. Πάλι παρατηρούμε μια μεγάλη διαφορά στις δυο 

κατηγορίες, που προφανώς δεν είναι τυχαία.

 12 x 12 = 2 x (12 + 12)                                (ΛΑΘΟΣ)

Βαθμός Α' 
τριμήνου

Λάθ
ος

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 1,00
,99%

29,0
0

28,71
%

71,0
0

70,30
%

101,0
0

100,00
%

Β ,00
,00%

8,0
0

47,06
%

9,0
0

52,94
%

17,0
0

100,00
%

Εδώ έχουμε μια ισοδυναμία δύσκολη θεωρητικά για τους μαθητές, προκειμένου να 

καταλάβουν εάν ισχύει ή όχι. Το παράδοξο είναι ότι ενώ τα ποσοστά επιτυχημένων 
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απαντήσεων των μαθητών με Α’ είναι χαμηλότερα λόγω της δυσκολίας αυτής, τα 

ποσοστά των μαθητών με Β’ παραμένουν σταθερά. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί

ως δείγμα ότι οι απαντήσεις των μαθητών με βαθμό Β’, εμπεριέχουν αρκετά 

περισσότερο τον παράγοντα τύχη απ’ ότι οι υπόλοιποι μαθητές. Συγκεκριμένα, το 

70% των μαθητών με βαθμό Α΄ αντιλήφθηκαν το λάθος στην ισοδυναμία, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών με βαθμό Β΄ ανέρχεται στο 52%.

 251 x 3 = (200 x 3) + (50 x 3) + (1 x 3)                          (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός Α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 1,00
,99%

82,0
0

81,19
%

18,0
0

17,82
%

101,0
0

100,00
%

Β 1,00
5,88%

9,0
0

52,94
%

7,0
0

41,18
%

17,0
0

100,00
%

Στην πρώτη επαφή των μαθητών με πολλαπλασιασμό τριψήφιου τα αποτελέσματα 

δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, για καμία από τις δύο κατηγορίες. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι το 81% των μαθητών, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με Α΄ στα μαθηματικά 

στο πρώτο τρίμηνο απάντησε σωστά. Το ποσοστό των μαθητών με σωστή απάντηση 

που βαθμολογήθηκαν με Β΄ στο πρώτο τρίμηνο είναι 52%. Από κάθε κατηγορία 

υπάρχει ένας μαθητής ο οποίος δεν απάντησε καθόλου.

 19 x 8 = (10 x 8) + (9 x 8)                            (ΣΩΣΤΟ)
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Βαθμός Α' 
τριμήνου

Σωσ
τό Σύνολο

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 1,00 76,00 24,00 101,0
0

,99% 75,25
%

23,76
%

100,00
%

Β 1,00
5,88%

7,0
0

41,18
%

9,0
0

52,94
%

17,0
0

100,00
%

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολλαπλασιασμό με το 19, έναν αριθμό που θα 

δυσκόλευε και μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά. Επομένως, στο δεύτερο μέρος το 

αναλύουμε σε 10+9 με τον τρόπο που βλέπουμε παραπάνω και το αποτέλεσμα της 

πράξης δεν αλλάζει. Σύμφωνα με τον πίνακα, 76 μαθητές με Α΄ και 7 μαθητές με Β΄ 

βρήκαν τη σωστή απάντηση, ενώ ένας μαθητής από κάθε κατηγορία δεν απάντησε 

καθόλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες διαφορές για τις δύο ομάδες που εξετάζονται.

 15 x 10 = 15 x 5 + 5                                     (ΛΑΘΟΣ)

Βαθμός Α' 
τριμήνου

Λάθο
ς Σύνολο

ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 1,00
,99%

52,0
0

51,49
%

48,0
0

47,52
%

101,0
0

100,00
%

Β ,00
,00%

9,0
0

52,94
%

8,0
0

47,06
%

17,0
0

100,00
%
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Μια ερώτηση παγίδα για τους μαθητές οι οποίοι κλήθηκαν να αντιληφθούν το λάθος 

στην ισότητα. Το λάθος βρίσκεται στη μη χρήση παρενθέσεων και σύμφωνα με την 

προτεραιότητα των πράξεων το δεύτερο μέρος μας οδηγεί σε διαφορετικό 

αποτέλεσμα από το πρώτο. Σε ακόμη μια περίπτωση όπου τα ποσοστά των μαθητών 

με Β΄ δεν επηρεάζονται. Αντίθετα, τα ποσοστά των μαθητών με Α’ είναι πολύ 

απογοητευτικά, σε σημείο που ταυτίζονται με τα ποσοστά της άλλης κατηγορίας. 

 15 x 8 = (10 x 8) + (5 x 8)                            (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός Α' 
τριμήνου

Σωσ
τό Σύνολο

ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 2,00
1,98%

66,0
0

65,35
%

33,0
0

32,67
%

101,0
0

100,00
%

Β ,00
,00%

9,0
0

52,94
%

8,0
0

47,06
%

17,0
0

100,00
%

Συνεχίζονται τα απογοητευτικά νούμερα για τους μαθητές με βαθμό Α’ και σε αυτή 

την περίπτωση. Σε μια ισοδυναμία που δεν θεωρείται δύσκολη και σίγουρα δεν 

περίμενα να επηρεαστούν οι άριστοι μαθητές, σύμφωνα με τη βαθμολογία πάντα. Πιο

συγκεκριμένα 66 άτομα με Α΄ απάντησαν σωστά, 2 άτομα με Α΄ δεν απάντησαν 

καθόλου και 9 άτομα με Β΄ απάντησαν σωστά επίσης, οι οποίοι κρατούν τη 

σταθερότητα τους στα νούμερα.

 15 x 8 = (4 + 4) x 15                                  (ΣΩΣΤΟ)
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Βαθμός Α' 
τριμήνου

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 66,0
0

65,35
%

35,0
0

34,65
%

101,0
0

100,00
%

Β 10,0
0

58,82
%

7,0
0

41,18
%

17,0
0

100,00
%

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου ερωτηματολογίου τα νούμερα επίσης δεν 

διαφοροποιούνται. Η ομοιότητα των δύο τελευταίων πράξεων έχει ως συνέπεια και 

παρόμοια αποτελέσματα. Τα 2/3 των μαθητών με Α΄ και το 1/2 των μαθητών με Β΄ 

βρήκαν τη σωστή απάντηση. Μικρή η διαφορά στις δύο κατηγορίες, με μικρό 

προβάδισμα να έχουν άριστοι μαθητές κατά τη βαθμολογία τους.

Συνολικά έχουμε τα εξής: (73,27 + 81,19 + 73,27 + 70,3 + 81,19 + 75,25 + 47,52 + 

65,35 + 65,35) / 9 = 70,29% το ποσοστό μέσου όρου σωστών απαντήσεων των 

μαθητών που βαθμολογήθηκαν με Α’ στο πρώτο τρίμηνο στα μαθηματικά,

Ενώ για τους μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Β’ στο πρώτο τρίμηνο στα 

μαθηματικά έχουμε: (41,18 + 52,94 + 47,06 + 52,94 + 52,94 + 41,18 + 47,06 + 52,94 

+ 58,82) / 9 = 49,67% το ποσοστό μέσου όρου των σωστών απαντήσεων.

Παρατηρούμε μια μεγάλη διαφορά στις δύο κατηγορίες μαθητών. Οι μαθητές που 

βαθμολογήθηκαν με Α’ αντιμετώπισαν σαφώς λιγότερες δυσκολίες και ανταπεξήλθαν

με μεγαλύτερη επιτυχία από τους μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Β’. Παρατηρούμε

επίσης ότι τα ποσοστά των μαθητών της δεύτερης κατηγορίας, διατηρούν μια 

σταθερότητα σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και κυμαίνονται συνεχώς κοντά στο 

50%. Αντίθετα, οι μαθητές της πρώτης κατηγορίας παρατηρούμε ότι έχουν 

σκαμπανεβάσματα στα νούμερα τους, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται 

σε ισοδυναμίες δύσκολες και κυρίως σε ισοδυναμίες που δεν είναι αληθείς. Μέσα σε 
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όλα θα πρέπει να υπολογίζουμε και τον παράγοντα τύχη στις απαντήσεις των 

μαθητών, ιδιαίτερα σε εκείνες των μαθητών με βαθμολογία Β’.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2

   Στα αποτελέσματα του δεύτερου ερωτηματολογίου που παρατίθενται παρακάτω 

συμβαίνει το εξής: τα σύνολα των μαθητών στην κάθε κατηγορία έχουν αλλάξει, 

διότι δύο μαθητές που στο πρώτο ερωτηματολόγιο απάντησαν ότι βαθμολογήθηκαν 

με Β’ στα μαθηματικά στο πρώτο τρίμηνο, τώρα σημείωσαν ότι βαθμολογήθηκαν με 

Α’. Αν και διευκρινίστηκε στους μαθητές ότι τα δύο πρώτα στοιχεία των 

ερωτηματολογίων πρέπει να παραμείνουν σταθερά, λόγω του νεαρού της ηλικίας δεν 

μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το λάθος. Το γεγονός αυτό όμως κάνει το 

δείγμα των μαθητών με Β’ ακόμα πιο εύθραυστο όσον αφορά τα ποσοστά, εφόσον 

μικραίνει κατά δύο άτομα.

 3 x 8 = 3 x (4 + 4)                               (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟ
Σ

Α 91,0
0

88,35
%

12,
00

11,65
%

103,0
0

100,00
%

Β 9,0
0

60,00
%

6,0
0

40,00
%

15,0
0

100,00
%
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Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 2, το 88% των συμμετεχόντων με βαθμό 

Α΄ απάντησε σωστά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των συμμετεχόντων με βαθμό Β΄ 

είναι 60%. Παρατηρούμε άμεσα μια βελτίωση στα αποτελέσματα και των δύο 

κατηγοριών, με τους άριστους μαθητές να επιτυγχάνουν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό. 

Αν και η ισοδυναμία είναι απλή, το 1/3 σχεδόν των μαθητών με Β’ δεν κατάφερε να 

απαντήσει σωστά.

 3 x 8 = 3 x 4 + 4                                          (ΛΑΘΟΣ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Λάθ
ος

ΣύνολοΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟ
Σ

Α 34,0
0

33,01
%

69,0
0

66,99
%

103,0
0

100,00
%

Β 6,0
0

40,00
%

9,0
0

60,00
%

15,0
0

100,00
%

Σε αυτήν την περίπτωση, σε σχέση με την προηγούμενη ισοδυναμία, έχουμε μια 

μεγάλη πτώση στα ποσοστά της πρώτης κατηγορίας μόνο. Συγκεκριμένα από το 88% 

της προηγούμενης ερώτησης, οι μαθητές με απάντησαν σωστά σε ποσοστό 66%. 

Δηλαδή 69 άτομα από τα 103 αντιλήφθηκαν το λάθος στην ισοδυναμία. Από την 

άλλη μεριά, οι μαθητές με Β’ που αντιλήφθηκαν το λάθος στην ισοδυναμία 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 60%, ακριβώς το ίδιο με πριν. Οι διαφορά ανάμεσα στις 

δύο κατηγορίες είναι μικρή.

 14 x 4 = (10 x 4) + (4 x 4)                                (ΣΩΣΤΟ)
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Βαθμός α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 79,0
0

76,70
%

24,0
0

23,30
%

103,0
0

100,00
%

Β 11,0
0

73,33
%

4,0
0

26,67
%

15,0
0

100,00
%

Εδώ έχουμε έναν πολλαπλασιασμό διψήφιου με μονοψήφιο. Κατά πλειοψηφία δεν 

αντιμετωπίστηκαν κάποια προβλήματα από τους μαθητές. Μάλιστα παρατηρούμε ότι 

τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των δύο κατηγοριών είναι και πάλι πολύ κοντά με 

76% και 73% για τους μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Α’ και Β’ αντίστοιχα.

 4 x 20 = 20 + 20 + 20 + 20                              (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟ
Σ

Α 101,00
98,06

%

2,0
0

1,94
%

103,0
0

100,00
%

Β 7,0
0

46,67
%

8,0
0

53,33
%

15,0
0

100,00
%
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Η παραπάνω ισοδυναμία, όπως έχει προαναφερθεί, είναι η πιο εύκολη για τους 

μαθητές. Γίνεται εύκολα διακριτό ότι το πρώτο μέρος έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το 

δεύτερο. Οι μαθητές με Α’ που απάντησαν σωστά ήταν 101 από τους 103. 

Εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας αφού μόνο δύο άτομα δεν κατάφεραν να απαντήσουν 

σωστά. Όσον αφορά τους μαθητές με Β’, τα νούμερα παραμένουν σταθερά και 

συνεχίζουν να κυμαίνονται γύρω στο 50% ποσοστό επιτυχίας. Τεράστια η διαφορά 

εδώ για τις δύο κατηγορίες.

 20 x 15 = 2 x 10 x 15                                        (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Σωσ
τό

ΣύνολοΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 77,0
0

74,76
%

26,0
0

25,24
%

103,0
0

100,00
%

Β 11,0
0

73,33
%

4,0
0

26,67
%

15,0
0

100,00
%

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 77 μαθητές με Α΄ και 11 μαθητές με  Β΄ στο 

πρώτο τρίμηνο απάντησαν σωστά. Αναλογικά τα ποσοστά επιτυχίας είναι σχεδόν τα 

ίδια 73-74%. Υψηλά ποσοστά για πρώτη φορά για τους μαθητές που 

βαθμολογήθηκαν με Β’. Βέβαια, λόγω του μεγέθους του δείγματος ακόμη και το ένα 

άτομο παίζει σημαντικό ρόλο καθώς μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα ή να ρίξει 

αρκετά τα ποσοστά. Σε αυτήν την περίπτωση συνέβη το πρώτο.

 9 x 9 = 2 x (9 + 9)                                               (ΛΑΘΟΣ)
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Βαθμός α' 
τριμήνου

Λάθ
ος

ΣύνολοΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 18,00 85,00 103,0
0

17,48% 82,52
%

100,00
%

Β 3,0
0

20,00
%

12,0
0

80,00
%

15,0
0

100,00
%

Σε αυτήν την ισοδυναμία, η οποία δεν ισχύει και είχε ως σκοπό να παραπλανήσει 

τους μαθητές, εκείνοι ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά και στις δύο κατηγορίες. 

Παρόμοια της συνάντησαν και στο πρώτο ερωτηματολόγιο και στο Kodu βέβαια, 

γεγονός που τους ευνόησε. Παρατηρούμε ότι το 82% των μαθητών με Α΄ 

αντιλήφθηκε το λάθος στην ισοδυναμία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών με 

Β΄ ανέρχεται στο 80%. Αξιοπρόσεκτο είναι το ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας που

για πρώτη φορά ανέρχεται στο 80%. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο 3 άτομα δεν 

απάντησαν σωστά.

 124 x 2 = (100 x 2) + (20 x 2) + (4 x 2)                (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 91,0
0

88,35
%

12,
00

11,6
5%

103,0
0

100,00
%
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Β 7,0
0

46,67
%

8,0
0

53,33
%

15,0
0

100,00
%

Ένας πολλαπλασιασμός τριψήφιου με μονοψήφιο, όπου ο τριψήφιος σπάει στο 

δεύτερο μέρος της ισοδυναμίας σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες προκειμένου να

διευκολυνθούν οι μαθητές. Σύμφωνα με τον πίνακα, 91 μαθητές με Α’ από τους 103 

του συνόλου ανταποκρίθηκαν επιτυχώς ενώ μόλις 7 μαθητές με Β’ από τους 15 του 

συνόλου έπραξαν το ίδιο. Η διαφορά στις δύο κατηγορίες είναι μεγάλη, καθώς 

λιγότεροι από τους μισούς μαθητές με βαθμό Β’ κατάφεραν να απαντήσουν σωστά.

 124 x 2 = (100 x 2) + 24                                     (ΛΑΘΟΣ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Λάθο
ς Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 22,0
0

21,36
%

81,0
0

78,64
%

103,0
0

100,00
%

Β 7,0
0

46,67
%

8,0
0

53,33
%

15,0
0

100,00
%

Εδώ έχουμε τον ίδιο πολλαπλασιασμό με τον προηγούμενο, με τη διαφορά ότι το 

δεύτερο μέρος της ισοδυναμίας δεν είναι ίσο με το πρώτο. Το λάθος αυτό 

αντιλήφθηκαν 81 μαθητές με Α’ και 8 μαθητές με Β’. Οι αριθμοί αυτοί σε ποσοστά 

μεταφράζονται ως 78% και 53% αντίστοιχα. Ακόμη μία περίπτωση δηλαδή όπου οι 

μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Α’ έχουν μεγάλη διαφορά επιτυχίας από τους 

μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Β’. 
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 9 x 6 = (10 x 6) – (1 x 6)                                       (ΣΩΣΤΟ)

Βαθμός α' 
τριμήνου

Σωσ
τό Σύνολο

ΣΩΣΤ
Ο

ΛΑΘΟ
Σ

Α 78,0
0

75,73
%

25,0
0

24,27
%

103,0
0

100,00
%

Β 11,0
0

73,33
%

4,0
0

26,67
%

15,0
0

100,00
%

Στην τελευταία ερώτηση του δευτέρου ερωτηματολογίου, οι μαθητές και των δύο 

κατηγοριών ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Η διαφορά και πάλι είναι  αμελητέα 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές με Α’ συγκέντρωσαν 

ποσοστό 75% και οι μαθητές με Β’ 73%. Η ισοδυναμία τους ευνόησε και για ακόμη 

μεγαλύτερα ποσοστά αν ήταν πιο προσεκτικοί, καθώς πρόκειται για πολλαπλασιασμό

δύο μονοψήφιων αριθμών. 

Συνολικά έχουμε τα εξής: (88,35 + 66,99 + 76,7 + 98,06 + 74,76 + 82,52 + 88,35 + 

78,64 + 75,73) / 9 = 81,12% το ποσοστό μέσου όρου σωστών απαντήσεων των 

μαθητών που βαθμολογήθηκαν με Α’ στο πρώτο τρίμηνο στα μαθηματικά,

ενώ για τους μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Β’ στο πρώτο τρίμηνο στα 

μαθηματικά έχουμε: (60 + 60 + 73,33 + 46,67 + 73,33 + 80 + 46,67 + 53,33 + 

73,33) / 9 = 62,96% το ποσοστό μέσου όρου των σωστών απαντήσεων.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διαφορά στις δύο κατηγορίες μαθητών είναι αρκετά 

μεγάλη και στα δύο ερωτηματολόγια. Προφανώς, η βαθμολογία των μαθητών στα 

μαθηματικά είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την επίδοσή τους, επομένως και τα 
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αποτελέσματα της έρευνας μας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το δείγμα των 

μαθητών με Β’ ήταν σχετικά μικρό και οποιαδήποτε εναλλαγή ακόμη και ενός 

ατόμου προκαλούσε μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοστά. Είναι ξεκάθαρο παρόλα 

αυτά ότι οι άριστοι μαθητές στα μαθηματικά, με βάση τη βαθμολογία τους, 

ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία και στα δύο ερωτηματολόγια, αφού σε 

καμία περίπτωση μία προς μία, το ποσοστό τους δεν ήταν χαμηλότερο από τους 

μαθητές της άλλης κατηγορίας. Ελάχιστες φορές παρατηρήθηκαν σχεδόν ισάξια 

ποσοστά. Επίσης, είναι φανερό ότι και οι δύο κατηγορίες μαθητών ανταπεξήλθαν με 

μεγαλύτερη επιτυχία στο δεύτερο ερωτηματολόγιο συγκριτικά με το πρώτο, ύστερα 

και από την παρέμβαση του Kodu. Προφανώς το παιχνίδι τους βοήθησε να 

συναντήσουν παρόμοιες ισοδυναμίες και να αναγνωρίσουν ποιες είναι λάθος ή 

σωστές με το σύστημα επιβράβευσης ή απώλειας πόντων.

ΣΤ) Αποτελέσματα Kodu

Παρακάτω αναγράφονται σε πίνακες τα αποτελέσματα των μαθητών που προέκυψαν 

από το λογισμικό Kodu, με τη βοήθεια του προγράμματος καταγραφής οθόνης και 

ήχου Active Presenter. Αυτή τη φορά έχουμε 13 ισοδυναμίες τις οποίες καλούνται να 

κρίνουν οι μαθητές ως σωστές ή λανθασμένες.

1.

Σ Λ
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

78

40

35 x 500 = 35 x 5 x 100

 

Ο πρώτος πολλαπλασιασμός αποτελείται από έναν διψήφιο και έναν τριψήφιο 

αριθμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι μαθητές χρειάστηκε να μείνουν 

αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά του με τον χαρακτήρα του Kodu, προκειμένου να 
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συνεργαστούν και να καταλήξουν τελικά στο εάν πρέπει να ‘’φαγωθεί’’ ή όχι. Στο 

δεύτερο μέρος της ισοδυναμίας το 500 διασπάται σε 5 x 100 για να διευκολυνθεί ο 

μαθητής. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι 78 άτομα απάντησαν σωστά ενώ 40 

λανθασμένα, δηλαδή σχεδόν το 1/3 των μαθητών δεν κατάφερε να ανταποκριθεί 

επαρκώς.

2.

Σ Λ

84

34

13 x 8 = (10 x 8) + (3 x 8)

 

Εδώ έχουμε μια περίπτωση πολλαπλασιασμού που αναλύσαμε αρκετές φορές 

παραπάνω στα ερωτηματολόγια. Με τη βοήθεια των παρενθέσεων που απομονώνουν 

στην ουσία τους δύο πολλαπλασιασμούς, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν καλύτερα από 

την προηγούμενη ισοδυναμία συναντώντας λιγότερες δυσκολίες. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι 84 άτομα δηλαδή 42 ομάδες έκαναν τη σωστή επιλογή ενώ αντίθετα 34 

άτομα που αντιστοιχούν σε 17 ομάδες επέλεξαν λάθος.

3.

Σ Λ
57

57.5

58

58.5

59

59.5

60

60.5

58

60

9 x 6 = 10 - 1 x 6
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Ένας πολλαπλασιασμός μονοψήφιων αριθμών όπου στο δεύτερο μέρος επιχειρείται 

να γραφτεί το 9 ως 10-9 για να γίνουν πιο εύκολα οι πράξεις. Όμως λόγω της 

έλλειψης παρενθέσεων και της προτεραιότητας των πράξεων το δεύτερο μέρος της 

ισοδυναμίας έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από το πρώτο. Επομένως, η ισοδυναμία 

δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον πίνακα έχουμε 58 άτομα θεώρησαν σωστή την 

ισοδυναμία λανθασμένα ενώ 60 άτομα αντιλήφθηκαν ότι ήταν λάθος. Σχεδόν οι μισοί

μαθητές δηλαδή δεν απάντησαν σωστά, γεγονός που δείχνει πόσο δυσκολεύτηκαν 

στη συγκεκριμένη ισοδυναμία. Αυτό επαληθεύεται και μέσω του προγράμματος 

καταγραφής οθόνης Active Presenter όπου παρατήρησα ότι οι περισσότεροι μαθητές 

ξόδεψαν αρκετό χρόνο στη συγκεκριμένη πράξη, μη μπορώντας να αποφασίσουν με 

σιγουριά εάν αληθεύει ή όχι.

4.

Σ Λ
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9 x 9 = 2 x (9 + 9)

 

Μία ακόμη ισοδυναμία που δεν ισχύει και οι μαθητές έπρεπε να αποφύγουν με το 

χαρακτήρα του Kodu μες στο παιχνίδι. Εδώ ανταπεξήλθαν καλύτερα από την 

προηγούμενη ισοδυναμία καθώς βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ομάδων και 

συγκεκριμένα 39 ομάδες έκριναν ορθώς ότι η ισοδυναμία δεν ισχύει, σε αντίθεση με 

τις υπόλοιπες 20 ομάδες. Παρόλα αυτά οι 20 ομάδες, δηλαδή τα 40 άτομα που τις 

απαρτίζουν, θεωρούνται μεγάλο νούμερο αν σκεφτεί κανείς ότι αποτελούν το 1/3 του 

δείγματος.

5.
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Σ Λ

82

36

16 x 12 = (10 + 6) x 12

 

Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση. Οι 82 μαθητές που 

αντέδρασαν σωστά μέσα στο παιχνίδι στη συγκεκριμένη ισοδυναμία αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 69,49% ενώ οι 36 μαθητές που απάντησαν λάθος αντιστοιχούν σε ποσοστό 

31,51%. Το 16 αναλύεται μέσα στην παρένθεση σε δεκάδες και μονάδες και οι 

περισσότερες ομάδες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να αντιληφθούν την ορθότητα της 

ισοδυναμίας. Όσες ομάδες απάντησαν λάθος, ίσως παρασύρθηκαν από το περιβάλλον

του παιχνιδιού ή ακόμη δεν συνεργάστηκαν σωστά μεταξύ τους.

6.

Σ Λ

82

36

8 x 6 = 2 x 4 x 6

 

Μια εύκολη θεωρητικά περίπτωση για τους μαθητές, ένας πολλαπλασιασμός δύο 

μονοψήφιων. Παρόλα αυτά, οι σωστές απαντήσεις των ομάδων δεν ήταν 

ικανοποιητικές ως προς τον αριθμό. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι 82 άτομα 

απάντησαν σωστά και 36 άτομα λάθος.

7.
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Σ Λ

106

12

5 x 66 = 66 + 66 + 66 + 66 + 66

 

Στη συγκεκριμένη ισοδυναμία η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών απάντησε 

σωστά (106 μαθητές) σε ποσοστό 89,83% ενώ μόλις 12 μαθητές, δηλαδή μόνο 6 

ομάδες, απάντησαν λάθος. Δικαιολογημένα θα λέγαμε τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας 

γιατί είναι η πιο εύκολη περίπτωση που συναντάται μέσα στο παιχνίδι. Πιθανότατα οι

υπόλοιπες ομάδες που δεν απάντησαν σωστά, να προσπέρασαν την ισοδυναμία και 

τελικά να μην τους έφτασε ο χρόνος για να την εκτιμήσουν ως σωστή. Στο 

πρόγραμμα καταγραφής οθόνης φαίνεται και ακούγεται ξεκάθαρα πολλές φορές η 

σιγουριά των ομάδων ως προς την ορθότητα της συγκεκριμένης πράξης.

8. 
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322 x 6 = 300 + (22 x 6)

 

 

Εδώ έχουμε πολλαπλασιασμό τριψήφιο με μονοψήφιο. Το δεύτερο μέρος όμως της 

ισοδυναμίας δεν έχει καμία σχέση ως προς το αποτέλεσμα με το πρώτο. 

Παρατηρούμε και με βάση τα αποτελέσματα, μια σύγχυση στους μαθητές που 

κλήθηκαν να απαντήσουν αν είναι σωστή ή όχι η παραπάνω ισοδυναμία. 
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Χαρακτηριστικό είναι ότι 44 άτομα που απαρτίζουν 22 ομάδες δεν απάντησαν 

σωστά. Σχεδόν το 1/3 του δείγματος δηλαδή δεν ανταπεξήλθε με επιτυχία. 74 άτομα 

που απαρτίζουν 37 ομάδες, αντιλήφθηκαν ότι η ισοδυναμία δεν είναι αληθής.

9.

Σ Λ
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521 x 8 = (500 x 8) + (20 x 8) + (1 x 8)

 

Αντίστοιχα και εδώ έχουμε πολλαπλασιασμό τριψήφιου με μονοψήφιο. Αναλύουμε 

το 521 σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες και με τη βοήθεια των παρενθέσεων, αν 

και αυτές δεν είναι αναγκαίες, απομονώνουμε τους τρεις πολλαπλασιασμούς για να 

διευκολυνθούν οι μαθητές. Λόγω του μεγάλου μεγέθους της παράστασης, πολλές 

ομάδες είτε απέφυγαν να ασχοληθούν με αυτήν είτε την άφησαν για το τέλος και δεν 

πρόλαβαν να την εξετάσουν. Αυτές ήταν και οι ομάδες που συγκαταλέγονται στην 

κατηγορία του λάθους και στον αριθμό είναι 22. Οι υπόλοιπες 37 ομάδες, σύνολο 

δηλαδή 74 ατόμων, θεώρησαν την ισοδυναμία αληθή και απάντησαν ορθώς.

10.

Σ Λ

96

22

18 x 20 = 18 x 2 x 10
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Μια περίπτωση που ανάλογη της συνάντησαν οι μαθητές μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. 

Έχοντας λοιπόν την ‘’εμπειρία’’ της πράξης 35 x 500 = 35 x 5 x 100, δεν 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα σε αυτή την ισοδυναμία. Εδώ φαίνεται και πόσο βοηθητικό 

είναι για τα παιδιά, το γεγονός ότι όταν κάνουν λάθος μέσα στο Kodu, εμφανίζεται 

μήνυμα με τη σωστή απάντηση ενώ παράλληλα τους αφαιρούνται πόντοι. Με αυτόν 

τον τρόπο είναι πιο προσεκτικοί και υποψιασμένοι σε ανάλογα λάθη και τα 

αποφεύγουν. Για το λόγο αυτό έχουμε και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας συγκριτικά 

με τις παρόμοιες πράξεις που υπάρχουν ήδη μες στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα οι 

μαθητές που θεώρησαν σωστή αυτή την ισοδυναμία ήταν 96 ενώ οι υπόλοιποι 22 δεν 

απάντησαν σωστά.

11.
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Η παραπάνω ισοδυναμία ίσως μπέρδεψε κάποιους μαθητές. Αν και παρόμοιες της 

συναντήθηκαν και προηγουμένως, ο τρόπος που είναι γραμμένο το δεύτερο μέρος της

ισότητας, το οποίο παραπέμπει με μια πρώτη ματιά στο πρώτο μέρος, παρασέρνει 

εύκολα τους μαθητές. Ο ενθουσιασμός των ομάδων που συμμετέχουν στο παιχνίδι 

και η πίεση χρόνου, είναι ακόμη δύο παράγοντες που ίσως επηρέασαν τα παιδιά ώστε

να κάνουν τη λάθος εκτίμηση. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα έχουμε 44 άτομα 

που την θεώρησαν σωστή ενώ δεν ήταν ενώ οι υπόλοιποι 74 την εκτίμησαν ορθώς 

και αντιλήφθηκαν ότι ήταν λάθος.

12.
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Σ Λ

88

30

8 x 5 = (10 x 5) - (2 x 5)

 

Έχουμε έναν πολλαπλασιασμό μονοψήφιο με μονοψήφιο. Ο ένας από τους δύο 

αριθμούς είναι το 8, το οποίο δεν θεωρείται εύκολα διαχειρίσιμο στους 

πολλαπλασιασμούς των μικρών τάξεων του δημοτικού. Επομένως, στο δεύτερο μέρος

της ισοδυναμίας γράφεται ως 10-2 και με τη βοήθεια των παρενθέσεων έχουμε το ίδιο

αποτέλεσμα. Οι μαθητές που απάντησαν σωστά είναι 88, αναφερόμαστε δηλαδή σε 

44 ομάδες και αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,57%. Οι υπόλοιποι 30 μαθητές των 15 

ομάδων δεν ανταποκρίθηκαν επιτυχώς.

13.

Σ Λ

84

28

6 x 7 = (3 x 7) + (3 x 7)

 

Στην τελευταία περίπτωση συναντάμε μια ισοδυναμία απλή θεωρητικά. Οι μαθητές, 

σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του πίνακα, ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε πολύ 

ικανοποιητικό βαθμό αφού 42 ομάδες (84 άτομα) έκριναν ορθώς ότι η ισοδυναμία 

ισχύει, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 14 ομάδες (28 άτομα) που θεώρησαν την 

ισοδυναμία ψευδή.
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Συγκεντρώνοντας τα ποσοστά σωστών απαντήσεων της εκάστοτε ισοδυναμίας 

έχουμε τα εξής: (66,1 + 71,18 + 50,84 + 66,1 + 69,49 + 69,49 + 89,83 + 62,71 + 

62,71 + 81,35 + 61,01 + 74,57 + 71,18) / 13 = 68,96% Μ.Ο., το ποσοστό των 

σωστών απαντήσεων. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο 

στο να αναγνωρίσουν τις λάθος ισοδυναμίες, σε αντίθεση με τις σωστές που τις 

εντόπιζαν πιο εύκολα και με μεγαλύτερη σιγουριά. Στις λάθος ισοδυναμίες 

παρατηρούμε και τα χαμηλότερα νούμερα-ποσοστά. Εδώ να αναφέρουμε ότι ο 

χρόνος που δόθηκε σε κάθε ομάδα ήταν γύρω στα 2-3 λεπτά, ανάλογα με την 

ικανότητα του κάθε μαθητή να χειριστεί το ποντίκι του υπολογιστή και την 

εξοικείωση του με το περιβάλλον του παιχνιδιού. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν 

προσεκτικά οι ισοδυναμίες έτσι ώστε να μην είναι πολύ απαιτητικές και να 

απευθύνονται στο επίπεδο των περισσοτέρων μαθητών. Τα ποσοστά των μαθητών 

κρίνονται επαρκή δεδομένου των συνθηκών υπό των οποίων διεξήχθη η έρευνα. Η 

πρώτη επαφή των μαθητών με το λογισμικό, ο σχολικός θόρυβος που επικρατούσε, η 

πίεση του χρόνου καθώς και οι τυχόν δυσκολίες στη συνεργασία με την ομάδα τους 

ήταν κάποια από τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές. 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό επιτυχημένων απαντήσεων του Kodu, είναι σχεδόν ίσο 

με το αντίστοιχο ποσοστό του πρώτου ερωτηματολογίου αλλά 10 ποσοστιαίες 

μονάδες λιγότερο από το ποσοστό του δευτέρου ερωτηματολογίου. Το γεγονός αυτό 

μας υποδεικνύει μια ξεκάθαρη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στο δεύτερο 

ερωτηματολόγιο ύστερα και από την επαφή τους με το εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπεράσματα- Παρατηρήσεις

   Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας μου, καταλήγω στο συμπέρασμα

ότι η εικονική πραγματικότητα του προγράμματος Kodu, μπορεί να 
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αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή παρουσίασης τεχνικών εύκολης 

διεκπεραίωσης του πολλαπλασιασμού στη σχολική τάξη. Τα ποσοστά των 

σωστών απαντήσεων των μαθητών συγκριτικά στα δύο ερωτηματολόγια 

ανέβηκαν 11,5% ύστερα από την ‘’παρέμβαση’’ του εκπαιδευτικού παιχνιδιού

που σχεδίασα, γεγονός που υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του. Επίσης 

παρατήρησα ότι στο δεύτερο ερωτηματολόγιο υπήρχαν πολλές λιγότερες 

απορίες, ενώ και ο τρόπος σκέψης πολλών μαθητών κατά τη διάρκεια (στο 

πρόγραμμα καταγραφής της οθόνης ακούγεται ο τρόπος σκέψης των μαθητών

καθώς συνεργάζονται ανά ζεύγη) αλλά και μετά το παιχνίδι άλλαξε, δίνοντας 

έμφαση στον τρόπο και όχι στο αποτέλεσμα της κάθε πράξης, γεγονός που 

ήταν και στόχος του παιχνιδιού. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρόγραμμα, ο κόσμος

που σχεδίασα, αλλά και η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες των δύο 

ατόμων, προάγουν ως ένα βαθμό τη μαθηματική σκέψη.

   Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα Kodu, ήταν ως ένα βαθμό 

ικανοποιητικά (68,96% το ποσοστό μέσου όρου των σωστών απαντήσεων) αν 

σκεφτεί κανείς ότι οι μαθητές δεν είχαν ούτε την πολυτέλεια χρόνου αλλά και 

ούτε την απαραίτητη συγκέντρωση ίσως λόγω της ατμόσφαιρας ανησυχίας 

και ενθουσιασμού που επικρατούσε στην σχολική τάξη. Παρόλα αυτά δεν 

πρέπει να θεωρούμε αμελητέο το γεγονός ότι υπήρχε συνεργασία ανά δύο 

άτομα. Μέσα από το παιχνίδι τους δόθηκε η ευκαιρία να τεστάρουν τις 

γνώσεις τους, να ξαναδούν αυτά που έχουν μάθει θεωρητικά με έναν 

εναλλακτικό τρόπο, πιο οικείο και αρεστό στα παιδιά, μέσα σε ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι συμβάλει στην ενίσχυση 

της προϋπάρχουσας γνώσης. Επίσης, παρατήρησα ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην ισοδυναμία 9 x 6 = 10 – 1 x 6 , οι 

μισοί μαθητές σχεδόν απάντησαν λανθασμένα, μη δίνοντας προσοχή στην 

προτεραιότητα των πράξεων, παρασυρόμενοι από τους αριθμούς. Όταν όμως 

η λάθος κίνησή τους τους κόστισε πόντους στο παιχνίδι και ο Kodu εμφάνισε 

την σωστή απάντηση, οι μαθητές στην πλειονότητά τους αντιλήφθηκαν τι 

πήγε στραβά και στο δεύτερο ερωτηματολόγιο σε αντίστοιχη πράξη (3 x 8 = 3

x 4 + 4) τα πήγαν πολύ καλύτερα, μειώνοντας τον αριθμό των λανθασμένων 

απαντήσεων. Επομένως, η εικονική πραγματικότητα του Kodu μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση τρόπων και τεχνασμάτων διεκπεραίωσης 

του πολλαπλασιασμού και μάλιστα αρκετά αποτελεσματικά.
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   Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των σωστών απαντήσεων αγοριών 

και κοριτσιών, το φύλο δεν θεωρείται παράγοντας που επηρεάζει τα 

αποτελέσματα καθώς και τα δύο φύλα είχαν σχεδόν ίδια ποσοστά επιτυχίας 

και στα δύο ερωτηματολόγια, με τα αγόρια να τα πηγαίνουν ελαφρώς 

καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων των 

αγοριών στο πρώτο ερωτηματολόγιο ανέρχεται στο 70,31% και στο δεύτερο 

ερωτηματολόγιο στο 79,69%. Αντίστοιχα το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων των κοριτσιών στο πρώτο ερωτηματολόγιο ανέρχεται στο 

66,87% και στο δεύτερο στο 77,77%. 

   Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον παράγοντα του βαθμού στο μάθημα των 

μαθηματικών. Οι μαθητές που βαθμολογήθηκαν με Α’ στο πρώτο τρίμηνο στα

μαθηματικά ανταπεξήλθαν πολύ καλύτερα και στα δύο ερωτηματολόγια από 

εκείνους που βαθμολογήθηκαν με Β’, δείχνοντας έτσι τη διαφορά που υπάρχει

στο επίπεδο των μαθητών και το ρόλο που παίζει η βαθμολογία. Πιο 

συγκεκριμένα οι μαθητές με βαθμό Α’ πέτυχαν ποσοστά σωστών απαντήσεων

70,29% και 81,12% , ενώ οι μαθητές με βαθμό Β’ πέτυχαν 49,67% και 

62,96%, τα οποία είναι αρκετά χαμηλά ποσοστά.

   Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ως γεγονός, τον ενθουσιασμό των

περισσότερων μαθητών για το Kodu που εκδηλώθηκε με διάφορους τρόπους. 

Αρκετοί ήταν αυτοί που ήθελαν να ξαναπαίξουν προκειμένου να πετύχουν και

καλύτερο σκορ, ενώ κάποιοι μου ζήτησαν την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

παιχνιδιού για να το κατεβάσουν οι ίδιοι στον υπολογιστή του σπιτιού τους. 

Επίσης, με αφορμή το Kodu, τονίστηκε η επιθυμία τους για μεγαλύτερη 

χρήση των τεχνολογιών στη σχολική τάξη γενικά.

   Όπως έχει προαναφερθεί, το περιβάλλον του Kodu είναι ιδιαίτερα εύκολο 

στη χρήση και όλοι οι μαθητές χωρίς καμία εξαίρεση έμαθαν να το 

χειρίζονται, ως χρήστες φυσικά και όχι ως προγραμματιστές, από την πρώτη 

φορά. Επομένως, το θεωρώ κατάλληλο για χρήση μέσα στην σχολική τάξη, 

καθώς δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και μάλιστα

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε μικρότερες τάξεις.

   Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις από

την έρευνα μου. Οι μαθητές αν και δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή (η 

πλειοψηφία) με ένα τέτοιο εκπαιδευτικό παιχνίδι, χειρίζονταν το προσωπικό 

μου λάπτοπ και τα κουμπιά του πληκτρολογίου με περίσσεια άνεση, γεγονός 
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που δείχνει το πόσο εξοικειωμένα είναι τα παιδιά πια με την τεχνολογία 

ακόμη και από μικρή ηλικία. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

παρατήρησα ότι όταν οι ομάδες αποτελούνταν από ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 

τότε το αγόρι ήταν αυτό που έσπευδε να είναι ο χειριστής του παιχνιδιού, 

ανεξαρτήτου επιπέδου στα μαθηματικά. Όσον αφορά τις αποφάσεις μέσα στο 

παιχνίδι όμως, παρατήρησα ότι ο λιγότερο δυνατός μαθητής στα μαθηματικά, 

ρωτούσε στις περισσότερες περιπτώσεις τον συμμαθητή/τρια της ομάδας του 

και όταν υπήρχε διαφωνία επικρατούσε η άποψη του δυνατού θεωρητικά 

μαθητή στα μαθηματικά. Η διαδικασία κύλησε ομαλά και οι συνεργασίες ήταν

απόλυτα επιτυχημένες, όσον αφορά τη συμμετοχή τουλάχιστον και των δύο 

ατόμων της ομάδας, χωρίς κάποιος να κινείται στον κόσμο αυτόνομα. 

Προαγωγή προϋπάρχουσας γνώσης

  Θεωρώ τα ευρήματα της έρευνας μου σημαντικά δεδομένου ότι το πρόγραμμα 

Kodu χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη διδασκαλία βασικών εννοιών του 

προγραμματισμού και τη δημιουργία παιχνιδιών. Η ανάγκη λοιπόν να διευρυνθεί 

η χρήση του προγράμματος και σε άλλους τομείς πρέπει να τονιστεί. Ένας από 

αυτούς τους τομείς στον οποίο το Kodu βρίσκει εύκολη εφαρμογή είναι τα 

μαθηματικά. Αρκετά παιχνίδια έχουν δημιουργηθεί με εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

που πιθανότατα να αφορούν εκτός των άλλων και τα μαθηματικά, αλλά θεωρώ 

καινοτόμο το θέμα που επέλεξα και τον κόσμο που δημιούργησα για τη 

διδασκαλία τεχνικών εύκολης διεκπεραίωσης του πολλαπλασιασμού. 

 Προτάσεις

   Εκτός από την περίπτωση που ο ίδιος εξέτασα και αφορά τον πολλαπλασιασμό, 

πιστεύω ότι το Kodu μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε θέματα που αφορούν 

τα μαθηματικά. Εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη 

διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος, όπως για παράδειγμα η πρόσθεση, η αφαίρεση, 

άρτιοι και περιττοί αριθμοί, προπαίδεια κλπ. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί

ένας κόσμος-φυσικό τοπίο, με κεντρικό πρωταγωνιστή βεβαίως τον Kodu, στον οποίο

θα υπάρχουν μήλα με αφαιρέσεις μέσα σε συννεφάκια από πάνω τους και θα ζητείται 
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από τον χρήστη να ‘’φάει’’ τα μήλα που το αποτέλεσμα τους να δίνει άρτιο αριθμό. 

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εξάσκησης της θεωρίας που διδάχθηκαν οι μαθητές 

για τη διάκριση των άρτιων και περιττών αριθμών, με πίεση χρόνου ή μη, 

επιβραβεύσεις, συναγωνισμό, ομαδικά ή ατομικά σε ένα ευχάριστο εικονικό 

περιβάλλον. Η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά του στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού είναι ήδη γνωστή από προγενέστερες έρευνες, φυσικό επακόλουθο

αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοσκοπός της δημιουργίας του προγράμματος είναι αυτός. 

Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το μάθημα της πληροφορικής, αν και 

κάποια σχολεία το χρησιμοποιούνε ήδη. Επίσης, η μελέτη περιβάλλοντος είναι ένα 

σχολικό μάθημα που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του Kodu σε 

ορισμένα κεφάλαια, δεδομένου των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα για 

τη δημιουργία εικονικών φυσικών τοπίων, ενώ για τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα, 

αν και δεν το θεωρώ τόσο εύκολο, μπορεί να σχεδιαστεί ένας κόσμος με μια 

εκπαιδευτική ιδέα με πολλή φαντασία και δουλειά φυσικά. 
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