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Περίληψη 

     Είναι γεγονός ότι η νέα τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) 

κεντρίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων με αποτέλεσμα τα 

τελευταία χρόνια να έχει αυξηθεί το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή αυτής 

της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η αίσθηση της συνύπαρξης εικονικών και 

πραγματικών αντικειμένων στον ίδιο χώρο δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος τόσο 

για μαθησιακά οφέλη όσο και για διασκέδαση και ευχαρίστηση σε κάθε εκπαιδευτική 

βαθμίδα. Ωστόσο όμως από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον ελλαδικό 

όσο και στο διεθνή χώρο έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει σαφής έλλειψη μελετών 

σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας στην 

προσχολική ηλικία, μια ηλικία  με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους. 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη εφαρμογής ενός υβριδικού 

επιτραπέζιου  παιχνιδιού που συνδυάζει την τεχνολογία της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας με την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, απευθυνόμενο 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, προκειμένου να παρατηρηθεί και να καταγραφεί όλη 

η δραστηριότητα των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό.  Στόχος της 

παρούσας  έρευνας είναι, μέσα από τη μελέτη εφαρμογής του υβριδικού αυτού 

παιχνιδιού, να εστιάσει α) σε ένα από τα στοιχεία της τεχνολογίας  (Ρομποτική και 

Ε.Π.) που κέντρισε την προσοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και β) 

στο κατά πόσο ο συνδυασμός αυτός των δύο τεχνολογιών υποστήριξε τα παιδιά να 

θυμούνται το σενάριο του παιχνιδιού.  

    Για το σκοπό της έρευνας κατασκευάστηκε ένα αυτοσχέδιο υβριδικό επιτραπέζιο 

παιχνίδι που συνδυάζει την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας με την 

αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, περιλαμβάνοντας έναν υβριδικό χάρτη 

θησαυρού απτών αντικειμένων και επαυξημένης πραγματικότητας αξιοποιώντας 

παράλληλα την προγραμματιζόμενη συσκευή δαπέδου Bee-bot, με σκοπό να την 

οδηγήσουν τα παιδιά στον κρυμμένο θησαυρό. Πρόκειται για μια μελέτη εφαρμογής 

που ως βασικά εργαλεία συλλογής των ερευνητών δεδομένων αξιοποιήθηκε η 
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παρατήρηση, η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο, τα φύλλα εργασίας και η 

ηχογράφηση, ωστόσο για την εξασφάλιση της εγκυρότητας των ερευνητικών 

δεδομένων ακολουθήθηκε η στρατηγική της τριγωνοποίησης. 

     Από την έρευνα αυτή παρατηρήθηκε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας  το κέντρισε  ο συνδυασμός των τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας 

και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής χωρίς να υπερισχύει μια από τις δυο τεχνολογίες, ενώ 

μέσα από αυτό το συνδυασμό υποστηρίχθηκαν τα παιδιά να θυμούνται την ιστορία 

του παιχνιδιού και το λόγο για τον οποίο επισκέφτηκαν το νησί του κρυμμένου 

θησαυρού. Τα παιδιά ήταν σε θέση να κατανοήσουν την ψηφιακή πληροφορία που 

λάμβαναν μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας και να τη διαχειριστούν στο απτό 

περιβάλλον, ενώ υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός και αμείωτο ενδιαφέρον για το 

παιχνίδι. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Bee-bot, Προσχολική ηλικία. 
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EXPLOITING EDUCATIONAL ROBOTICS IN ACTIONS OF A HYBRID MAP OF 
TANGIBLE OBJECTS AND AUGMENTED REALITY 

 

Abstract 

     In recent years, the Augmented Reality (A.R.) technology constitutes a topic of great 

importance to more and more people of all ages. Thus, the research community has 

turned its efforts into applying this technology to education. The sense of coexistence 

of virtual and real objects in the same space provides a breeding ground for both the 

learning benefits and entertainment at each educational level. However, research 

carried out in Greece, as well as abroad, revealed a clear lack of studies concerning the 

implementation of A.R. at pre-school age, an age with quite different learning 

objectives. 

 

     This work aims at the implementation of a hybrid floor game that combines A.R. 

with Educational Robotics (E.R.), targeting preschool children, in order to observe, 

record and evaluate children’s reaction during their play. The objective of this research 

is on one hand, to focus on one of the elements of the used technology (E.R. and A.R.) 

the children are the most interested in and on the other hand, If this combination of 

the two technologies supported children to remember the game scenario. 

 

     For the purpose of this research, a hybrid floor game combining A.R. and E.R. is 

constructed. This game includes a treasure hybrid map with tangible objects and A.R., 

while utilising the Bee-Bot Programmable Floor Robot, in order to lead the children to 

the hidden treasure. This study follows a quantitive approach research and is mostly 

based on techniques such as observation, interviews, questionnaires, worksheets and 

recordings for collecting data. Additionally, in order for the results to be more 

accurate, the strategy of triangulation has been used, during the study.  

 

     Finally, from the research point of view, it is observed that children’s interest stems 

from the combination of A.R. and E.R. technologies (without any technology overriding 

the other), while through this combination, the children were encouraged to 
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remember the story of the game, as well as the reason for which they have visited the 

island if the hidden treasure for the first place. 

The children were able to understand the digital information they received through 

the A.R. technology and to manage it in the tangible environment, while there was 

great enthusiasm and undiminished interest during the whole game. 

 

Keywords: Augmented Reality, Bee-bot, Preschool age. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Είναι γεγονός ότι η νέα τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) 

κεντρίζει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Η αίσθηση της συνύπαρξης εικονικών 

και πραγματικών αντικειμένων στον ίδιο χώρο (Azuma, 1997), καθώς και οι 

δυνατότητες που προσφέρονται για εμπλουτισμό και προσαύξηση (Klopfer & Squire, 

2008) δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος, τόσο για μαθησιακά οφέλη, όσο και για 

διασκέδαση και ευχαρίστηση.  Στην προσπάθεια να δοθεί ένας ορισμός για την Ε.Π. ο 

Azuma και οι συνεργάτες του, το 2001, εμπλούτισαν τον ήδη υπάρχον ορισμό που 

παρέθεσε ο ίδιος το 1997, ορίζοντας την Επαυξημένη Πραγματικότητα ως το 

συνδυασμό εικονικών και πραγματικών αντικειμένων σε ένα πραγματικό περιβάλλον, 

ένα σύστημα που καταχωρεί (ευθυγραμμίζει) τα εικονικά και πραγματικά αντικείμενα 

το ένα με βάση το άλλο και τρέχει αμφίδρομα, σε τρεις διαστάσεις και σε πραγματικό 

χρόνο (Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier & MacIntyre, 2001) ο οποίος 

θεωρείται, από τους περισσότερους επιστήμονες, ο πληρέστερος και αρτιότερος 

επιστημονικά ορισμός.  Η πλειοψηφία των ερευνών γύρω από την αξιοποίηση της 

Ε.Π. στην εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία έδειξε πως 

υπάρχει περιορισμένος αριθμός τέτοιων ερευνών σε παιδιά νηπιαγωγείου, 

πιθανότατα λόγω των δυσκολιών χειρισμού της τεχνολογίας από αυτή την ηλικιακή 

ομάδα (Τζόρτζογλου και Σοφός, 2017). Η Επαυξημένη Πραγματικότητα 

χρησιμοποιείται στην προσχολική εκπαίδευση ήδη από το 2002, είναι γεγονός όμως 

ότι υπάρχει σαφής έλλειψη  μελετών σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής 

σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, μια ηλικία  που έχει διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους 

(Campos & Pessanha, 2011).     

  

      Από την άλλη, σύμφωνα με τους Hyun και τους συνεργάτες του (2009;2012), τα 

ρομπότ είναι ένα αναδυόμενο μέσο στην εκπαίδευση, που χάρη στις δυνατότητες 

τους μπορούν να εμπλακούν ακόμη και στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών (Hyun, 

Yoon, Kang & Son, 2009; Han, Hyun, Jo, Kim, Kim & Choi, 2012). Τα ρομπότ είναι ικανά 

να συμβάλλουν στη μάθηση μέσα από διάφορες πτυχές , όπως ο ανθρωπομορφισμός, 

καθώς μερικά από τα χαρακτηριστικά τους είναι η αυτόνομη κίνηση, η ικανότητα 

εκτέλεσης  σωματικών δραστηριοτήτων εμφανίζοντας μη λεκτικά μηνύματα, εύκολη 
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και εναλλακτική επικοινωνία για τους εκπαιδευτικούς, και ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και της εμβύθισης (Han 2010). Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η 

ενσωμάτωση της Ρομποτικής στη βάση μιας κοινωνίας που είναι η παιδεία 

προκειμένου να προετοιμάσει τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες του κόσμου 

εφοδιάζοντας τους με τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται, στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

κοινωνίας και να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμιο επίπεδο (Αναγνωστάκης και 

Φαχαντίδης, 2014). 

 

     Η Τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας καθώς και η Εκπαιδευτική 

Ρομποτική αποτελούν καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης. Από τη μια η 

επαυξημένη πραγματικότητα αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην εκπαίδευση μικρών παιδιών (Cascales, et al., 2013) και από την άλλη η 

ρομποτική και ο προγραμματισμός μπορούν να προσφέρουν έναν συναρπαστικό 

τρόπο στα μικρά παιδιά να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία και την πληροφορική 

(Sullivan & Bers, 2016). Σύμφωνα με τους Jo και Kim (2011) ένα βήμα μπροστά στην 

έρευνα μπορεί να είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων αυτών των δύο 

τεχνολογιών, δηλαδή της Ε.Π. και της Ε.Ρ.. Η συγκεκριμένη άποψη λειτούργησε ως 

κινητήριος δύναμη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρούσας έρευνας, η 

οποία βασίστηκε  στη μελέτη ερευνών που φαίνεται ότι υποστηρίζουν την άποψη 

αυτή. 

  

     Μία έρευνα η οποία συνδυάζει την τεχνολογία της Ε.Π. με την Ρομποτική στην 

προσχολική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το 2011 από τους  Jo και Kim με σκοπό να 

εξετάσουν την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της βοηθητικής χρήσης 

ενός  ρομπότ – προβολέα (robot projector) που βασίζεται στην Ε.Π.,  σε μια 

δραστηριότητα  δραματοποίησης των παιδιών. Οι Jo και Kim (2011) θεωρούν ότι ένα 

βήμα μπροστά στην έρευνα μπορεί να είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των 

δύο τεχνολογιών, της Ε.Π. και του ρομπότ, προκειμένου να διευκολύνουν τη 

διαχείριση μιας νέας πλουσιότερης μορφής δραματοποίησης των παιδιών.  

     Μια ακόμη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και το έργο των 

Τσαλικίδη και Μελισσίδη (2017) οι οποίοι εφάρμοσαν ένα παιχνίδι που συνδύαζε την 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν η επαφή των μικρών 

παιδιών με την ρομποτική και τον προγραμματισμό, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι 

τα παιδιά συνειδητοποιούν από πολύ μικρά ότι τα ρομπότ κάνουν ότι εμείς έχουμε 

προγραμματίσει να κάνουν και η Ε.Π. παρέχει τη δυνατότητα να μεταλλάσσει ένα 

απλό παιχνίδι σε ένα παιχνίδι ψυχοκινητικό.  

  

     Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δίνοντας έμφαση στον ενθουσιασμό 

που προκαλούν οι δυο αυτές  τεχνολογίες  στα μικρά παιδιά, γίνεται προσπάθεια στην 

παρούσα έρευνα να συνδυαστούν οι δύο αυτές καινοτόμες τεχνολογίες βρίσκοντας 

εφαρμογή στην προσχολική εκπαίδευση, συμβάλλοντας παράλληλα και στον 

εμπλουτισμό των υπαρχουσών ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση.  

     Η παρούσα έρευνα έχει ως θέμα την «Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε 

δράσεις υβριδικού χάρτη απτών αντικειμένων και Επαυξημένης Πραγματικότητας». 

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο υβριδικό επιτραπέζιο 

παιχνίδι που συνδυάζει την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας με την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, απευθυνόμενο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

αποτελώντας το βασικό εργαλείο για την εκπόνηση της. 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη εφαρμογής του υβριδικού αυτού 

παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), προκειμένου να παρατηρηθεί 

και να καταγραφεί όλη η δραστηριότητα των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

αυτό.  

    Στόχος της παρούσας  έρευνας είναι, μέσα από τη μελέτη εφαρμογής του υβριδικού 

αυτού παιχνιδιού, να εστιάσει α) σε ένα από τα στοιχεία της τεχνολογίας  (Ρομποτική 

και  Ε.Π.) που εντοπίστηκε ότι κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού και β) στο κατά πόσο μέσα από το συνδυασμό αυτών των 

δύο τεχνολογιών τα παιδιά υποστηρίχθηκαν να θυμούνται το σενάριο του παιχνιδιού.  

     Πρόκειται για μια μελέτη εφαρμογής ενός αυτοσχέδιου υβριδικού παιχνιδιού που 

απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου. Βασικός σκοπός του παιχνιδιού είναι τα 

παιδιά, μέσα από την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας να κατανοήσουν 

και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παίρνουν, να τις διαχειριστούν στο απτό 
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περιβάλλον και με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής να οδηγήσουν 

τελικά το ρομποτάκι Bee-bot στον κρυμμένο θησαυρό. 

     Με την ποιοτική προσέγγιση ως μέθοδο συλλογής δεδομένων στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιούνται ως βασικά εργαλεία συλλογής των δεδομένων η 

συνέντευξη, η παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο, τα φύλλα εργασίας και οι 

ηχογραφήσεις ενώ ακολουθείται και η στρατηγική της τριγωνοποίησης  για την 

εξασφάλιση της εγκυρότητας.  

     Μέσα από την μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας διασκέδασαν την ώρα που έπαιζαν 

το συγκεκριμένο παιχνίδι, συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό, ένιωσαν όμορφα 

συναισθήματα, συνεργάστηκαν και αλληλοβοηθήθηκαν ενώ παρατηρήθηκε ότι ο 

συνδυασμός των δύο τεχνολογιών (Επαυξημένης Πραγματικότητας και Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής) είναι αυτός που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των μικρών 

παιδιών και μέσα από αυτό τον συνδυασμό αυτό υποστηρίχθηκαν τα παιδιά να 

θυμούνται την ιστορία του παιχνιδιού, καθώς και το σκοπό του.  

     Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται και αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας καθώς αυτή διαρθρώνεται σε τρία βασικά μέρη. Στο 

πρώτο μέρος παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας με το οποίο 

υποστηρίζονται βιβλιογραφικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την παρούσα έρευνα 

καθώς γίνεται αναφορά σε βιβλιογραφικές πηγές εμπεριστατωμένων ερευνών και 

μελετών που διεξήχθησαν τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Πιο 

αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις Τ.Π.Ε. εστιάζοντας στην 

εισαγωγή τους στην προσχολική εκπαίδευση, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στην Κινητή Μάθηση και στα μαθησιακά της οφέλη, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος 

για την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας δίνοντας έμφαση στην 

εφαρμογή της στην προσχολική εκπαίδευση και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

η Εκπαιδευτική Ρομποτική εστιάζοντας στην χρήση της προγραμματιζόμενης 

συσκευής δαπέδου Bee-bot ενώ γίνεται αναφορά και σε έρευνες που συνδυάζουν τις 

δυο ανερχόμενες αυτές τεχνολογίες (Ε.Ρ και Ε.Π.).  

     Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο πάνω στο 

οποίο βασίστηκε η εκπόνηση της  έρευνας, πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο σκοπός 
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και οι στόχοι της έρευνας, το αυτοσχέδιο υβριδικό επιτραπέζιο παιχνίδι που αποτελεί 

και το εργαλείο εκπόνησης της έρευνας, η μέθοδος και τα εργαλεία συλλογής των 

δεδομένων από τη μελέτη εφαρμογής του παιχνιδιού, ενώ παρουσιάζονται και 

αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. 

     Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, με το οποίο ολοκληρώνεται η εργασία, γίνεται ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται στους στόχους 

της έρευνας, γίνεται αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας ενώ προτείνονται μελλοντικές εργασίες ως επέκταση και ενίσχυση της 

παρούσας έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

     Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται με αλματώδεις 

ρυθμούς. Ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης των Επιστημών και Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η συνεχής εξέλιξη τους, έχει οδηγήσει 

σε μια νέα πραγματικότητα όλους τους τομείς της ζωής μας. Στη  σύγχρονη αυτή 

εποχή,  η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον όρο ανάπτυξη, καθώς η 

εισαγωγή τους σε όλους τους κλάδους έχει επιφέρει πρόοδο και εξέλιξη. Κρίνεται έτσι 

αναγκαία η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη βάση μιας κοινωνίας, που είναι η παιδεία, με σκοπό 

να ανταπεξέλθει η δεύτερη στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και 

στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας, αντισταθμίζοντας την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις συνεχείς αλλαγές του κοινωνικοπολιτισμικού 

πλαισίου. Τα παιδιά είναι το μέλλον του κάθε τόπου και από εκεί πρέπει να ξεκινά 

κανείς, θέτοντας γερές βάσεις και θεμέλια για τη μετέπειτα στελέχωση και 

οικοδόμηση της πυραμίδας, που ονομάζεται κοινωνία. 

 

     Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο, που αποτελεί το εφαλτήριο του θεωρητικού πλαισίου 

της παρούσας εργασίας, παρατίθενται οι ορισμοί για τις Τ.Π.Ε. και την Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία (καθώς με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση γίνεται πλέον λόγος για 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία),  στη συνέχεια αναφέρονται τα στάδια εισαγωγής και η 

συμβολή των Τ.Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση εστιάζοντας στην προσχολική ηλικία. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    
 

     Ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), προέρχεται 

από τον αγγλικό όρο «Information and Communication Technologies, ICT»  (Τσουλής, 
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2012) και εμπεριέχει ένα σύνολο τεχνολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία ποικιλόμορφων πληροφοριών (όπως εικόνα, ήχος, βίντεο, σύμβολα), 

καθώς και τα μέσα που επιτρέπουν τη μετάδοσή τους (Κόμης, 2004, σελ. 16). 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές περιλαμβάνει ακόμα, τις γνωστικές και τεχνικές 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με την πληροφόρηση και την 

επικοινωνία (Κυρίδης, Δρόσος και Τσακιρίδου, 2003, σελ. 40), όπως και «το σύνολο 

των ανθρώπινων πόρων, που καλούνται να εργαστούν προκειμένου να καταστήσουν 

την τεχνολογία αποτελεσματική, στρατευμένη στην εξυπηρέτηση των ανθρώπινων 

αναγκών και τη βελτίωση της ζωής γενικότερα» (Prifti, 2011, όπ. αναφ. στο Τσουλής, 

2012, σελ. 13). 

     Πολλοί είναι οι ορισμοί και οι χαρακτηρισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την 

έννοια των Τ.Π.Ε., μέσα από τους οποίους προσδιορίζεται ο σκοπός και ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται το κάθε μέσο, θέτοντας στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα 

(Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

1.3 ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

       1.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

     Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι καινούρια υπόθεση. Ήδη 

από τη δεκαετία του 1920 ο Pressey ευαγγελιζόταν τη χρήση διδακτικών μηχανών 

παρότι οι προτάσεις του δεν εισακούσθηκαν, παρά κάποιες δεκαετίες αργότερα. 

Σταθμός στη χρήση διδακτικών μηχανών στάθηκε η αξιοποίησή τους από το Skinner 

το 1957 (Θεριανός, 2002). Ωστόσο όμως η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

πυροδοτεί συζητήσεις και προβληματισμούς εδώ και σχεδόν ενενήντα χρόνια. Ο 

προσδιορισμός «νέες» αφορά το καινούριο στην τεχνολογία της εκάστοτε εποχής. 

Έτσι, σε πρώτη φάση διακρίνονται οι διδακτικές μηχανές, σε δεύτερη το ραδιόφωνο, 

το μαγνητόφωνο, η τηλεόραση, το video, ενώ πιο πρόσφατη καινοτομία αποτελούν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πολυμέσα, χωρίς ωστόσο οι νεότερες μορφές να  

παραγκωνίζουν ή να αντικαθιστούν πλήρως τις παλαιότερες (Cullingford, 1995). Οι 

σύγχρονοι ερευνητές έχουν επεκτείνει το περιεχόμενο του όρου Τ.Π.Ε. αναφερόμενοι 

όχι μόνο στον επιτραπέζιο υπολογιστή αλλά και σε άλλες κινητές τεχνολογίες που 

είναι ενσωματωμένες σε διάφορες συσκευές (Plowman & Stephen, 2005; Gjelaj, 2013) 
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όπως οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα έξυπνα 

παιχνίδια, οι ηλεκτρονικοί πίνακες και οι έξυπνες κινητές συσκευές (Voithofer, 2005). 

     Ο όρος Εκπαιδευτική Τεχνολογία πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 20ού αιώνα στις 

Η.Π.Α. Ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις εκπαίδευση και τεχνολογία και το 

περιεχόμενο του σχετίζεται με τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά. Με τον όρο 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ορίζεται η επιστήμη, που εφαρμόζοντας την τεχνολογική 

γνώση, μελετά και συμβάλλει στη συστηματική επίλυση προβλημάτων που αφορούν 

τη διδασκαλία και τη μάθηση με στόχο τη βελτίωσή τους (Wikipedia, 2017). 

      Ένας άλλος ορισμός της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι αυτός των Seels & 

Reachy (1994,p.1) που την ορίζουν ως «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και 

εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λύσουν προβλήματα της 

διδασκαλίας και της μάθησης». 

     Κατά την Σολομωνίδου (2006) «η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί σταυροδρόμι 

όπου συναντώνται εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, των θεωριών μάθησης, της 

διδακτικής μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων και 

εργαλείων, καθένα από τα οποία φέρει το ίχνος της θεωρίας μάθησης που το 

δημιούργησε».  

    Η ανάγκη ένταξης των Τ.Π.Ε. στο σχολικό πλαίσιο είναι εμφανής καθώς απαιτείται 

ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να διευκολύνει την εκμάθηση των παιδιών, 

απαιτώντας από τα ίδια να καταβάλλουν μικρότερη προσπάθεια και συνάμα να είναι 

πιο αποτελεσματικό. Η ομαλή εισαγωγή και ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

δύναται να προετοιμάσει τους μαθητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν στις νέες κοινωνικές συνθήκες, εφοδιάζοντας 

τους με σύγχρονες δεξιότητες και παρέχοντας τους καινοτόμες στρατηγικές μάθησης 

μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων και ελκυστικών μέσων, ενισχύοντας με αυτό τον 

τρόπο τη βιωματική μάθηση, καθώς ο μαθητής γίνεται ενεργός δέκτης των 

μαθησιακών ερεθισμάτων. Μέσα από την απόκτηση της ενεργούς συμμετοχής, 

εξερεύνησης και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων με την υποστήριξη των ΤΠΕ 

οδηγούμαστε σε ένα σύστημα που ξεφεύγει από το παραδοσιακό και συμβαδίζει με 

τις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας (Δαγδιλέλης, Κόμης, Κουτσογιάννης, Κυνηγός, 

Ψύλλος, 2008: 2007, όπ. αναφ. στο Ζαχαρή, 2009, σελ.7-8).  Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να 
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διαδραματίσουν διάφορους ρόλους στην εκπαίδευση προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

διαφορετικούς σκοπούς. Αποτελούν  μέσο που βοηθά στη διοίκηση της Εκπαίδευσης,  

διευκολύνουν την επικοινωνία, αποτελούν αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο καθώς και 

μέσο για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (Ζαγούρας, Δαγδιλέλης, 

Κόμης, Κουτσογιάννης, Κυνηγός, Ψύλλος, 2008, όπ. αναφ. στο Ζαχαρή, 2009, σελ.8-9). 

 

       1.3.2 ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

     Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στην Αμερική, στα πλαίσια των σχολικών 

μεταρρυθμίσεων, κεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούσε το επίτευγμα μιας ελεύθερης 

και διευρυμένης πρόσβασης όλων στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, με την 

πεποίθηση ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις, θα αναμόρφωνε την 

εκπαίδευση (Cuban, 2001). Στις μέρες μας, ο τρόπος με τον οποίο μαθητές και 

εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματά της διδασκαλίας, καθορίζονται σε διεθνές επίπεδο από τις 

επικρατούσες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, αλλά και τη γενικότερη κατεύθυνση 

του εκπαιδευτικού συστήματος της εκάστοτε χώρας. Για το λόγο αυτό η ενσωμάτωση 

των τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε διαφορετικά από 

εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα (Κωνσταντινίδης, 2016). 

     Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαίδευση πέρασε από διάφορα 

στάδια, μέσα από τα όποια διαμορφώθηκε το σημερινό τεχνολογικό τοπίο. Στην 

Ελλάδα η πρώτη είσοδος των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε 

το 1983-1985, με την εισαγωγή του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής, ως 

μαθήματος ειδίκευσης,  στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών των Τεχνικών και 

Επαγγελματικών Λυκείων (Κοντογιαννοπουλου κ.ά, 1996, όπ. αναφ. στο Drenoyianni, 

2014, σελ. 5). Λίγα χρόνια αργότερα, το 1992, το αντικείμενο της Πληροφορικής 

προστέθηκε και στο αναλυτικό πρόγραμμα των γυμνασίων της χώρας (Μπράτιτσης, 

2013; Drenoyianni, 2014) ως υποχρεωτικό μάθημα αυτή τη φορά. Έκτοτε, το μάθημα 

είναι μεταξύ των δευτερευόντων στα προγράμματα σπουδών αυτών των βαθμίδων 

και το περιεχόμενό του επικεντρώνεται κυρίως γύρω από την εξοικείωση των 

μαθητών με θέματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) των υπολογιστών, 
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τη χρήση εφαρμογών γενικής χρήσης και την εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού 

(Κόμης, 2004; Μπράτιτσης, 2013; Drenoyianni, 2014).  

 

     Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 

1997 (Drenoyianni, 2014),  εφοδιάζοντας έναν αριθμό δημοτικών σχολείων με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό και προσαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

(Κόμης, 2004). Με το συγκεκριμένο πλαίσιο γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί και να 

οριοθετηθεί η «σκέψη» της Εισαγωγής της Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών όμως δεν περιελάμβανε την προσχολική 

εκπαίδευση. Η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» πραγματοποιούνταν 

αρχικά στο πρόγραμμα των ολοήμερων σχολείων, δηλαδή σε μαθητές που 

παρακολουθούσαν μαθήματα μετά το πέρας του πρωινού υποχρεωτικού σχολικού 

ωραρίου (Drenoyianni, 2014). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η πληροφορική στα 

ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιπροσώπευε περισσότερο το γνωστικό μοντέλο, 

δηλαδή την ανάπτυξη από τους μαθητές τέτοιων δεξιοτήτων σχετικά με την 

αποκλειστική χρήση των υπολογιστών, ενώ σκοπός ήταν η τεχνολογία και οι Τ.Π.Ε. να 

λειτουργήσουν ως βοηθητικό εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία (Κόμης 2004). 

  

     Παρά το γεγονός ότι ήταν ελάχιστα τα ολοήμερα σχολεία ανά τη χώρα που 

συμμετείχαν πιλοτικά στο πρόγραμμα της διδασκαλίας του μαθήματος, λίγα χρόνια 

αργότερα, η θεσμοθέτηση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. το 2001-2003 (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) προβλέπει 

τη διδασκαλία του μαθήματος ως διακριτού αντικειμένου στο απογευματινό 

πρόγραμμα, αλλά και τη διάχυση της χρήσης των Τ.Π.Ε. σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του δημοτικού σχολείου, ενώ εντάσσει τις Τ.Π.Ε. στην προσχολική 

εκπαίδευση. Το 2003-2004 το μάθημα αλλάζει τίτλο και μετονομάζεται σε «Νέες 

Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», ενώ το 2010 με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου 

Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών, στο οποίο συμμετέχουν 800 σχολεία σε 

όλη την ελληνική επικράτεια, το μάθημα διδάσκεται στο πρωινό ωράριο και 

μετονομάζεται σε «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (Υπουργείο 

Παιδείας, 2010). 

     Στο νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών (2010), προτείνεται η ενσωμάτωση 

του πληροφορικού γραμματισμoύ στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του 
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δημοτικού και, παράλληλα, η διδασκαλία του ξεχωριστού μαθήματος «Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και Επικοινωνίας» από καθηγητές πληροφορικής. Τόσο οι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και οι καθηγητές πληροφορικής 

καλούνται να αναπτύξουν συνεργατικά και από κοινού τον πληροφορικό 

γραμματισμό των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους για τις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας «ο όρος πληροφορικός γραμματισμός 

(ICT literacy) περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την 

προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία 

πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη μάθηση και τη 

συνεχή τους ανάπτυξη» (Υπουργείο Παιδείας, 2011). 

1.4 ΤΠΕ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

      1.4.1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

     Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Τ.Π.Ε. συνδέονται 

με όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Πολλά παιδιά συναντούν 

τις Τ.Π.Ε. στις καθημερινές  τους δραστηριότητες τόσο στα πλαίσια του οικογενειακού 

τους περιβάλλοντος όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο (Plowman  &  

Stephen,  2005;  Somekh,  2007). Γεννιούνται συνεχώς απορίες και τα παιδιά 

χρειάζονται ευκαιρίες για να τις κατανοήσουν. Αρκετά  παιδιά  όμως έχουν 

περιορισμένες ευκαιρίες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις Τ.Π.Ε. και η 

εκπαίδευση καλείται να αντισταθμίσει αυτήν την έλλειψη (Ν.Π.Σ., 2014). 

     Για μερικά παιδιά, η πρώτη εκπαιδευτική εμπειρία με τους υπολογιστές αρχίζει 

στην ηλικία των 4 έως 6 ετών. Οι υπάρχουσες μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας μπορούν να χειριστούν με επιτυχία υπολογιστές με τις κατάλληλες 

οδηγίες (Zaranis, 2011; Zaranis & Kalogiannakis, 2011a). Οι Plowman, Stephen και 

McPake (2010) στη συγκριτική έρευνα που διεξήγαγαν  μεταξύ της μάθησης στο σπίτι 

και στην τάξη του νηπιαγωγείου, διαπίστωσαν ότι οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται για την 

προώθηση τριών κύριων τομέων μάθησης (μαθησιακών δεξιοτήτων, λειτουργικών 

δεξιοτήτων και καλλιέργεια κινήτρων μάθησης). Πιο συγκεκριμένα,  η επέκταση της 

γνώσης για τον κόσμο (γνωστικά αντικείμενα), η απόκτηση λειτουργικών δεξιοτήτων 

(όπως η λειτουργία του ποντικιού) καθώς και η ανάπτυξη της τάσης για μάθηση (με 
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την ενίσχυση μιας σειράς συναισθηματικών, κοινωνικών και γνωστικών λειτουργιών 

μάθησης ) (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis, 2013). 

     Διεθνείς έρευνες (Yelland, 2002; Druin & Fast, 2002; Plowman & Stephen, 2003; AL 

Musawi, 2011; Zaranis, 2011; Zaranis, 2012) σχετικά με την αξιοποίηση των 

υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση δείχνουν ότι οι υπολογιστές στην τάξη 

έχουν θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση διαφόρων θεμάτων. Οι Τ.Π.Ε. μπορούν 

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

σπουδών νηπιαγωγείου σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σε πληθώρα θεμάτων 

(Plowman & Stephen, 2003; Chronopoulou & Riga, 2012; Haugland, 1999; Lee, 2009) 

ενσωματώνοντας τες σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια (Zaranis & Kalogiannakis, 

2011b). 

     Σύμφωνα με το Ζαχαρή (2009) η ύπαρξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη 

του νηπιαγωγείου είναι πολύ σημαντική καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται 

τον υπολογιστή από μικρή ηλικία, ένα προσόν απαραίτητο στην σημερινή κοινωνία 

της «πληροφόρησης» που καθιστά τον άνθρωπο στους μη τεχνολογικά 

αναλφάβητους. Αξιοποιώντας τον υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης μπορεί ο 

μαθητής, με την απαραίτητη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, να πλοηγηθεί στο 

διαδίκτυο, να συλλέξει πληροφορίες και να επιλέξει αυτές που του χρειάζονται 

(Κόμης, 2004). Επιπλέον με τον υπολογιστή, τις φορητές συσκευές, το διαδίκτυο και 

την εικονική πραγματικότητα ο μαθητής έχει την ευκαιρία να βιώσει νέες μαθησιακές 

εμπειρίες, ενισχύοντας την βιωματική μάθηση και επιδιώκοντας τη συνεργασία και 

την επίλυση προβλημάτων. 

     Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι McManis και Gunnewig  (2012,p16).  

«προκειμένου η τεχνολογία να είναι αναπτυξιακά κατάλληλη, θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ηλικίες και τα αναπτυξιακά επίπεδα των παιδιών, στις ατομικές 

τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους και στις κοινωνικές και πολιτισμικές τους 

συνθήκες». Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποκτά νόημα για τα ίδια τα παιδιά και έχει 

παιδαγωγική αξία με πολλαπλά οφέλη όταν αξιοποιείται σωστά και μεθοδευμένα και 

σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά. 
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     Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι  Lieberman, Bates και So (2009) αναφέρουν 

τα πολλαπλά οφέλη και τη συμβολή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

εστιάζοντας στη γλώσσα και την ανάγνωση, στα μαθηματικά, στην δημιουργικότητα 

και τη μάθηση καθώς και στις γνωστικές δεξιότητες των μικρών παιδιών.  

 

     Οι νέες τεχνολογίες όπως αναφέρεται και παραπάνω δεν είναι μόνο ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, αλλά η φωτογραφική μηχανή, η βιντεοκάμερα, το 

μαγνητόφωνο και ακόμα πιο πρόσφατα οι φορητές συσκευές καθώς και πολλά άλλα 

αποτελούν χρήσιμα εργαλεία της μαθησιακής διαδικασίας. Καθώς τα παιδιά 

εξοικειώνονται με αυτά τα εργαλεία, γνωρίζουν τις δυνατότητες τους και επιλέγουν το 

κατάλληλο εργαλείο κάθε φορά για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων. Τα εργαλεία 

αυτά μπορούν να συμβάλλουν ακόμα και στην αξιολόγηση των παιδιών από τον 

εκπαιδευτικό παρέχοντας πλούσιο υλικό το οποίο εντάσσεται στον ατομικό φάκελο 

του κάθε παιδιού (portfolio) καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των ίδιων των παιδιών. 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο οπτικοακουστικό υλικό που 

συνέλλεξαν, να κάνουν παρεμβάσεις, να προτείνουν ιδέες και λύσεις με στόχο τη 

βελτίωση τους, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη. 

       1.4.2 ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

     Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το 

νηπιαγωγείο, ξεκίνησε το 2002 αλλάζοντας τη μέχρι τότε φιλοσοφία της προσχολικής 

εκπαίδευσης και εισάγοντας σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προάγοντας τη 

βιωματική και συνεργατική μάθηση, τη διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της 

γνώσης, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης. Για 

το σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε πέντε μαθησιακές περιοχές – 

γνωστικά αντικείμενα (Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και 

Περιβάλλον, Παιδί  Δημιουργία και έκφραση, Παιδί και Πληροφορική). Για πρώτη 

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

εκπαίδευση των ατόμων» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Με την εισαγωγή της Πληροφορικής στο 

χώρο του Νηπιαγωγείου επιδιώκεται ουσιαστικά η ανάπτυξη του «τεχνολογικού 

γραμματισμού»,  αξιοποιώντας την τεχνολογία ως υποστηρικτικό εργαλείο της 

διδασκαλίας, τόσο των δραστηριοτήτων εντός σχολικού πλαισίου, όσο και στα 

πλαίσια καλλιέργειας δεξιοτήτων που συνδέονται με διαδικασίες διερεύνησης και 
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αναζήτησης της γνώσης, ανάπτυξης αυτονομίας, εξέλιξης γνώσεων και ικανοτήτων 

που συνδέονται με άλλες γνωστικές περιοχές (Δαφέρμου κ.α., 2006 όπ. αναφ. στο 

Παπαγεωργίου, 2015) 

 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, «σκοπός της εισαγωγής της 

Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις 

του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, 

δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Τα 

παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές 

έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες 

χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια 

χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης 

ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να 

αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

2003, σ. 590). 

     Πιο συγκεκριμένα, «στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες μέσα από κατάλληλες 

δραστηριότητες να έρθουν σε πρώτη επαφή με τον υπολογιστή ώστε να είναι ικανά:  

- να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην 

εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και 

διασκέδαση  

- να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτή) και τον υπολογιστή ως ενιαίο 

σύστημα  

- να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο  

- να κινούν το ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην 

οθόνη  

- να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη 

- να «γράφουν» χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα  

- να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του 

enter/return  

- να επιλέγουν με το ποντίκι (π.χ. έτοιμο σχήμα, σχέδιο ή εικόνα, εργαλείο 

σχεδίασης, χρώμα από την παλέτα κ.λπ.)  
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- να «παίζουν» με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης (μολύβι, πινέλο, σπρέι 

κ.λ.π. ) και τα έτοιμα γεωμετρικά σχήματα για να κάνουν τις δικές τους 

συνθέσεις  

- να χρησιμοποιούν έναν ψηφιακό δίσκο δεδομένης μνήμης (CD-ROM) για να 

ακούσουν μουσική, τραγούδια, ιστορίες ή παραμύθια  

- να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια 

εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων.  

- να γνωρίζουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για τη δική τους ασφάλεια και 

προφύλαξη αλλά και για την προστασία της συσκευής.  

- να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώματός τους μπροστά στον υπολογιστή 

(πώς πρέπει να κάθονται, πώς να στηρίζουν τα χέρια τους κ.λπ.)  

- να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται 

τις απόψεις και την εργασία των άλλων».  

Και όλα αυτά μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά και προάγουν 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003,σσ. 614-615). 

     Ωστόσο, οι αλλαγές που σημειώθηκαν τα επόμενα χρόνια, σε κοινωνικό και 

πολιτισμικό επίπεδο, με τη θέσπιση της υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, 

την έμφαση στη Δια Βίου Μάθηση, τον αύξοντα αριθμό των δίγλωσσων μαθητών 

καθώς και την ανάγκη προετοιμασίας των μαθητών, ως μελλοντικοί πολίτες, να 

καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στα δεδομένα του 21ου αιώνα, οδήγησαν στην 

αναθεώρηση, τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου. Το 2014 το Ν.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, οργανώνεται σε οχτώ 

μαθησιακές περιοχές που συνδέονται μεταξύ τους (Προσωπική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη, Γλώσσα, Μαθηματικά, Τέχνες, Φυσική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, 

Κοινωνικές Επιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών), ενώ όσο 

αναφορά το περιεχόμενο του «προωθεί την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων όπως 

αυτές ορίζονται από τις σύγχρονες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές 

και εξελίξεις, υιοθετεί τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, δίνει έμφαση 

στην αμφίδρομη επικοινωνία νηπιαγωγείου - οικογένειας και την εμπλοκή των γονέων 

στη μάθηση των παιδιών ενώ προτείνει δράσεις που διευκολύνουν τη μετάβαση των 

παιδιών από την οικογένεια στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, 

ως μέρος του προγράμματος σπουδών και όχι ως αυτόνομο πρόγραμμα 
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δραστηριοτήτων» (Ν.Π.Σ., 2014, σ.6). Με την υποστήριξη της νηπιαγωγού τα παιδιά 

μπορούν να παίξουν, να συνεργαστούν και να επιλύσουν προβλήματα, να 

αλληλεπιδράσουν, να δημιουργήσουν, να διερευνήσουν και να πειραματιστούν, να 

επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματα τους, να αναζητήσουν 

και να διαχειριστούν ψηφιακές πληροφορίες, να αναγνωρίσουν τις χρήσεις των Τ.Π.Ε. 

στο περιβάλλον τους και να αρχίσουν να διακρίνουν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση 

από μη ορθές πρακτικές. Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται και εντάσσονται σε όλο το 

Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και λειτουργούν ως δυναμικό εργαλείο για τη 

διδασκαλία, την ενίσχυση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών (Ν.Π.Σ., 2014).  

 

     Στις μέρες μας πλέον γίνεται λόγος για το «Ψηφιακό Σχολείο», ένα σύνολο 

δράσεων που στοχεύουν στην επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο και γίνεται λόγος για κατάλληλες 

αλλαγές του προγράμματος σπουδών ενώ παράλληλα προωθείται η διδασκαλία του 

Προγραμματισμού και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, από το νηπιαγωγείο μέχρι το 

λύκειο. Τα βασικά «συστατικά» του «Νέου Σχολείου» είναι η παροχή γενικής 

παιδείας, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μαθητών, η ανάπτυξη των μαθησιακών 

τους δεξιοτήτων και ο πληροφορικός γραμματισμός (Τζιμογιάννης, 2011, όπ. αναφ. 

στο Μπράτιτσης, 2013).  

 

1.5  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

     Βασική προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι η 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, η σωστή συντήρηση των μέσων, η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και πάνω απ όλα η γνώση των εκπαιδευτικών για την  

προστιθέμενη αξία της Τεχνολογίας και η δυνατότητά της να είναι πιο 

αποτελεσματική σε μια συγκεκριμένη κατάσταση σε σχέση με άλλα μέσα. Επιπλέον, η 

χρήση των εργαλείων τεχνολογίας θα πρέπει να υποστηρίζει τους στόχους του 

Προγράμματος Σπουδών συνολικά. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. πρέπει να υλοποιείται σε 

ένα καλά εξοπλισμένο μαθησιακό περιβάλλον μέσα από την παροχή των κατάλληλων 

ευκαιριών (Βοσνιάδου, 2006). 
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     Στην παρούσα έρευνα αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε. σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο 

που καλύπτονται οι περισσότερες προϋποθέσεις για αποτελεσματική μάθηση, 

διασκέδαση και ανάπτυξη συνεργασίας.    

 

     Το δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια 

αυτού του κεφαλαίου, καθώς γίνεται λόγος για την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

φορητών συσκευών της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην 

προσχολική ηλικία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΚΙΝΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

     Το δεύτερο αυτό κεφάλαιο λειτουργεί σαν συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου καθώς 

η ραγδαία εξέλιξη των Τ.Π.Ε. και η ανάγκη ενσωμάτωσης τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν αφορά μόνο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

αλλά και τη νέα γενιά των φορητών συσκευών που χαρακτηρίζονται ως γενιά 

«έξυπνων φορητών συσκευών» (smart mobile devices). Στο κεφάλαιο αυτό 

παρατίθενται οι ορισμοί της Φορητής Μάθησης (Φ.Μ.) ή αλλιώς Κινητή Μάθηση 

(Κ.Μ.), επισημαίνονται τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα της αξιοποίησης της κινητής 

τεχνολογίας στην μαθησιακή διαδικασία, εστιάζοντας σε εμπεριστατωμένες μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν στην προσχολική εκπαίδευση. 

2.2. ΦΟΡΗΤΗ  Ή ΚΙΝΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 

    Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η συνεχόμενη πρόοδος που σημειώνεται 

τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στις φορητές συσκευές (όπως έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα και ταμπλέτες), δεν άφησαν ανεπηρέαστη την εκπαίδευση, οδηγώντας σε 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της μάθησης. Μια πτυχή αυτών των 

μεταρρυθμίσεων έχει να κάνει με τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών, με 

αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για έννοιες όπως «κινητή μάθηση», «πανταχού 

παρούσα ή χωρίς όρια μάθηση» (Wong & Looi, 2011) και «για εδώ και τώρα κινητή 

μάθηση» (Martin & Ertzberger, 2013).  

 

     Ο όρος «Κινητή Μάθηση» («Mobile Learning ή m-learning», ML) είναι μια σχετικά 

καινούρια έννοια. Οι ορισμοί που δόθηκαν αρχικά έδιναν έμφαση στη δυνατότητα 

του χρήστη – μαθητή να μαθαίνει ξεφεύγοντας από μια στατική κατάσταση και 

αξιοποιώντας τις φορητές συσκευές ακόμη και εκτός του σχολικού πλαισίου. Το 2005 

η O’Malley και οι συνεργάτες της όρισαν την Κινητή Μάθηση ως την «κάθε είδους 

μάθηση που λαμβάνει χώρα όταν ο μαθητής δεν βρίσκεται σε μια σταθερή, 

προκαθορισμένη τοποθεσία, ή η μάθηση που συμβαίνει όταν ο μαθητής επωφελείται 

των ευκαιριών μάθησης που προσφέρονται από φορητές τεχνολογίες» (O’Malley et 

al., 2005, p. 7). Με βάση τον ορισμό αυτό όλη η προσοχή στρέφεται γύρω από την 
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αποδέσμευση του εκπαιδευόμενου από τον χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του 

σχολικού πλαισίου, επεκτείνοντας τη μάθηση και σε άλλα περιβάλλοντα. 

 

     Ένας άλλος ορισμός δόθηκε το 2007 από τους Sharples, Taylor και Vavoula, οι 

οποίοι ορίζουν την Κ.Μ. ως κάθε είδους μάθηση που λαμβάνει χώρα σε μαθησιακά 

περιβάλλοντα και σε περιοχές στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η φορητότητα της 

τεχνολογίας, η φορητότητα της μάθησης και η κινητικότητα των μαθητών.   

        Ο Quinn (2011) υποστηρίζει ότι η Φ.Μ. συμβαίνει όταν ένας μαθητής 

χρησιμοποιεί φορητές συσκευές, όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, 

παιχνιδομηχανές κ.α. προκειμένου να προσεγγίσει μαθησιακό υλικό, μαθησιακά 

συστήματα, εκπαιδευτικές πλατφόρμες καθώς επίσης και τον υπόλοιπο κόσμο. 

     Όπως επισήμαναν και οι Lam & Duan (2012) η Κ.Μ. είναι η μάθηση μέσω της 

χρήσης tablet και smartphones δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να 

ενισχύσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία με τέτοιο τρόπο που δεν το επιτυγχάνουν 

άλλες συσκευές.  

     Σύμφωνα με την UNESCO (2013) Φορητή Μάθηση θεωρείται κάθε μορφή μάθησης 

που πραγματοποιείται με τη διαμεσολάβηση μιας κινητής υπηρεσίας ή πιο 

συγκεκριμένα με τη χρήση μιας φορητής συσκευής.  

     Οι δυνατότητες της Φορητής Μάθησης σύμφωνα με τους Strigel και Pouezevara 

(2012) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες: 

προσβασιμότητα, αμεσότητα, εξατομίκευση και ευφυΐα. Πιο συγκεκριμένα μέσω της 

Φορητής Μάθησης παρέχεται  πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης, υλικά αναφοράς, 

εμπειρογνώμονες / μέντορες, και σε άλλους εκπαιδευόμενους, επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή δεδομένων, εξατομικευμένη μάθηση, εκμάθηση σε 

οικείες συσκευές προωθώντας την ενεργητική μάθηση και μια πιο εξατομικευμένη 

εμπειρία  και η ευφυΐα  καθώς τα προηγμένα χαρακτηριστικά κάνουν την εκμάθηση 

πλουσιότερη μέσα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιβάλλοντος, τη 

συλλογή δεδομένων, multimedia. 
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     Οι φορητές υπολογιστικές συσκευές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις 

επιμέρους κατηγορίες:  

                                 1. Έξυπνα τηλέφωνα (smartphones)  

                                 2. Ταμπλέτες (tablets)  

                                 3. Ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί (PDAs)  

                                 4. Ψηφιακοί αναγνώστες (eBook readers)  

 

    Με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως οι δύο 

πρώτες κατηγορίες τείνουν να εξαλείψουν τις τελευταίες, ενώ στην αγορά έχει  κάνει 

ήδη την εμφάνιση του ένα υβρίδιο των δύο πρώτων κατηγοριών που ονομάζεται 

phablet (smartphone + tablet) (Κουτρουμάνη, 2014). 

 

2.3 ΚΙΝΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

     Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες για την 

αξιοποίηση της κινητής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και πολλοί 

είναι οι ερευνητές που προτείνουν την αξιοποίηση της στην εκπαίδευση (Lam & Duan, 

2012). Όπως υποστηρίζουν οι Barker, Krull και Mallinson (2009), η φορητή τεχνολογία 

έχει θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση καθώς προάγουν τη συνεργασία, δίνουν 

κίνητρα για μάθηση στους εκπαιδευόμενους και προσφέρουν το πλεονέκτημα της 

φορητότητας των συσκευών. Η αξιοποίηση αυτού του είδους μάθησης σύμφωνα με 

τον Jones και τους συνεργάτες του προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καθώς 

συμβάλλει στον έλεγχο επίτευξης των μαθησιακών στόχων, προάγει την επικοινωνία, 

επιτυγχάνεται πλαισιωμένη μάθηση, με έντονο το στοιχείο της διασκέδασης (Zaranis, 

Kalogiannakis & Papadakis, 2013). Οι κινητές συσκευές προσφέρουν την ευκαιρία για 

μάθηση χωρίς τοπικούς περιορισμούς, χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι ασύρματες κινητές τεχνολογίες για εύκολη πρόσβαση σε πηγές 

πληροφόρησης, προωθούν την ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού, παρέχουν 

ευκαιρίες για ανεξάρτητη μάθηση, διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες, κλπ. 

(Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis, 2013). Όπως αναφέρεται στο Lieberman, Bates 

and So (2009) η αξιοποίηση τέτοιων ψηφιακών μέσων εισάγει τα παιδιά σε 
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αφηρημένες έννοιες που μέχρι πριν θεωρούνταν πολύ προχωρημένες για την ηλικία 

τους. Ακόμη προσφέρεται στα παιδιά, μέσω της εύκολης χρήσης αυτών των 

συσκευών, ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης που αποτελεί κίνητρο για τα ίδια 

(Vavoula & Karagiannidis, 2005) ενώ χάρη στα ελκυστικά χαρακτηριστικά τους 

αποτελούν οι συσκευές αυτές πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία μάθησης (Klopfer, 

Squire, & Jenkins, 2002).  

     Σύμφωνα με τους Pea & Maldonado (2006) μερικά από τα πλεονεκτήματα των 

χαρακτηριστικών τέτοιων συσκευών είναι η δυνατότητα ταχείας εκκίνησης, η 

υπολογιστική τους δύναμη σε συνδυασμό με το μικρό τους μέγεθος,  η δυνατότητα 

συγχρονισμού δεδομένων με υπολογιστές, η υποστήριξη της επικοινωνίας μέσω 

πολλαπλών δικτύων, η γραφή μέσω αφής και με την χρήση γραφίδας αντί 

πληκτρολογίου καθώς και η φορητότητα τους. Πιο συγκεκριμένα οι  Couse και Chen 

(2010) τονίζουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από τη χρήση κινητών 

συσκευών με οθόνες αφής σε σύγκριση με τις τυπικές εφαρμογές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που ελέγχονται από ένα ποντίκι. Σύμφωνα με τον Gaver (1991), η χρήση 

των δακτύλων για το χειρισμό αντικειμένων, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο 

είναι φυσικό και έμφυτο μέσω της ανθρώπινης εξέλιξης. Έτσι τα μικρά παιδιά με τη 

χρήση ταμπλέτας εξερευνούν και μαθαίνουν με τρόπους, οι οποίοι είναι φυσικοί 

(αγγίζοντας, κάνοντας δοκιμές, επαναλήψεις), και γενικότερα είναι ενθουσιασμένα με 

τη χρήση τους (Kaszubski, 2012). Επίσης η ύπαρξη τέτοιων συσκευών με χαμηλό 

κόστος βοηθάει το αγοραστικό κοινό στην εύκολη απόκτηση τους. Ένα ακόμη από τα 

πλεονεκτήματα των συσκευών αυτών μέσα στην τάξη, εφ όσον υπάρχει η δυνατότητα 

κάθε μαθητής να έχει από μια συσκευή, είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός που 

δημιουργεί η παρουσία ενός υπολογιστή (Crowe, 2007; Pea & Maldonado, 2006; 

Roschelle & Pea, 2002, όπ. αναφ. στο Park, 2011), διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την επίτευξη εξατομικευμένης διδασκαλίας αλλά και την εργασία σε ομάδες.  

     Το μέγεθος μιας ταμπλέτας που μοιάζει με ένα βιβλίο σε συνδυασμό με την 

περιστρεφόμενη και μεγάλη οθόνη επιτρέποντας σε διαφορετικούς ανθρώπους να 

δουν το περιεχόμενο της οθόνης υπό γωνία, την καθιστούν ιδανική συσκευή για μικρά 

παιδιά προκειμένου να την παίρνουν μαζί τους και να τη χρησιμοποιούν όποτε και 

όπου αυτά επιθυμούν, είτε ατομικά είτε ομαδικά μ’ άλλα παιδιά, είτε στα γόνατά 

τους, είτε μέσα στην σχολική τάξη είτε έξω από αυτήν (OECD, 2013). 



22 
 

     Οι συσκευές αυτές αναπόφευκτα συγκρίνονται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

καθώς αποτελεί  τον προκάτοχο τους. Όπως αναφέρεται  στο Leoni (2010), τα  tablet 

είναι πολύ χρήσιμα χάρης στη φορητότητα τους ενώ υπερτερούν συγκριτικά με τους 

φορητούς υπολογιστές (Leoni, 2010) καθώς έχουν βελτιωμένο λειτουργικό σύστημα 

χωρίς την ύπαρξη φυσικού πληκτρολογίου. Όπως αναφέρεται στο Μπερδούσης κ.α 

(2014) δύο είναι τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα των συσκευών αυτών σε σχέση με 

τους υπολογιστές «δεν μετασχηματίζουν το περιβάλλον μάθησης μεταφέροντας τη 

διδασκαλία σε ένα εργαστήριο υπολογιστών ή μπροστά σε έναν επιτραπέζιο 

υπολογιστή αλλά ενσωματώνονται και εμπλουτίζουν τα συμβατικά περιβάλλοντα 

μάθησης στο χώρο της τάξης και διαφοροποιείται η σχέση των μαθητών με την 

τεχνολογία, καθώς το επίκεντρο δεν είναι ο υπολογιστής αλλά ο μαθητής» 

(Μπερδούσης, Κόμης, Μισιρλή, 2014, σ. 239). 

     Οι ταμπλέτες με βάσει τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά 

κατατάσσονται μεταξύ ενός φορητού υπολογιστή και ενός έξυπνου κινητού 

τηλεφώνου (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης, Ζαράνης, 2014). H Goodwin (2012) 

αναφέρει ότι «η ευελιξία της συσκευής όσον αφορά το σκοπό και την ποικιλία των 

διαθέσιμων εφαρμογών, δείχνουν ότι είναι ικανή να διαφοροποιεί τη διαδικασία της 

μάθησης για τα παιδιά σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, με διαφορετικές ανάγκες, 

και σε διαφορετικά πλαίσια». Ενώ σύμφωνα με τον Murray (2010) η ταμπλέτα 

επιτρέπει να «έχουμε στα χέρια μας μια σειρά από κινητά εργαλεία που μπορούν να 

κάνουν τη διαφορά για εξατομικευμένη μάθηση με την παροχή μαθησιακού 

περιεχομένου όποτε, όπου και όπως το χρειαζόμαστε». Οι Johnson et al. (2013) 

υποστηρίζουν ότι η χρήση της ταμπλέτας στην εκπαίδευση επιτρέπει μια 

παιδοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, προσφέροντας στα παιδιά πρόσβαση σε 

εφαρμογές που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους, στις ατομικές τους ανάγκες 

και τις ικανότητές τους. Οι Clarke, Svanaes & Zimmermann (2013) θεωρούν τις 

ταμπλέτες ως την «απαραίτητη εργαλειοθήκη στην τάξη του 21ου αιώνα». Οι φορητές 

τεχνολογίες όπως είναι οι ταμπλέτες αναδιαμορφώνουν θετικά τις ζωές των μικρών 

παιδιών με ταχύ ρυθμό, καθώς «η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη η οποία 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ταμπλετών είναι πολύ πιο φυσική, καθώς 

συμβαδίζει περισσότερο με την εξελικτική ανάπτυξη των νέων μυαλών, διότι 

εξαρτάται πολύ λιγότερο από γνωστικές δεξιότητες που τα μικρότερα παιδιά δεν 
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έχουν ακόμη αναπτύξει (π.χ. προηγμένες λεκτικές ικανότητες)» (Hayden, 2012, όπ, 

αναφ. στο Καλογιαννάκης, Παπαδάκης και Ζαράνης, 2014, σ. 492). 

 

     Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ίδιων των μαθητών, η αξιοποίηση της ταμπλέτας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζει την μαθησιακή τους εμπειρία επιφέροντας 

θετικά αποτελέσματα (Enriquez, 2009). Πιο συγκεκριμένα στο Cook (2007), από 

έρευνα που πραγματοποίησαν για την Κ.Μ., αναφέρουν  πως ένα μεγάλο ποσοστό 

των μαθητών, το 73%, θεωρεί σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα μάθησης από 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  

     Όπως όμως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις έτσι και οι συσκευές αυτές θέτουν 

κάποιους περιορισμούς κατά την χρήση τους. Πολλές λειτουργίες που επιτυγχάνονται 

με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν μπορούν να επιτευχθούν με αυτές τις συσκευές, 

περιορίζοντας αυτόματα την χρήση τους. Σύμφωνα με τον Barker και τους συνεργάτες 

του (2005), ένα μεγάλο ζήτημα που τίθεται κατά την αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη 

είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθώς και η συντήρηση των 

συσκευών αυτών από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως επίσης και το μεγάλο κόστος 

που απαιτείται για κάτι τέτοιο.  Μερικά από τα μειονεκτήματα αυτών των συσκευών 

είναι το μικρό μέγεθος της οθόνης, η μικρή διάρκεια ζωής των μπαταριών, 

περιορισμός λειτουργιών και το μεγάλο βάρος τους (Kukulska-Hulme, 2007). Λόγος 

γίνεται και για τα μυοσκελετικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η χρήση 

αυτών των συσκευών λόγω της μη ορθής στάσης τους σώματος και της λανθασμένης 

χρήσης των συσκευών καθώς και η επίδραση τους στην υγεία των παιδιών μικρής 

ηλικίας από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούν.  

     Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η χρήση της συσκευής από 

μόνη της δεν εγγυάται ούτε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών ούτε την επιτυχία 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Cohen, Hadley & Frank, 2011).  Αυτό που φαίνεται να 

έχει σημασία όσον αφορά την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην 

μάθηση είναι οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία (Evans et al., 2008, όπ. αναφ. στο Couse & Chen, 

2010). 
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2.4 ΚΙΝΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   

     Σύμφωνα με τους ερευνητές Johnson και Christie (2009) τα ψηφιακά μέσα έχουν 

εγκατασταθεί μόνιμα στη ζωή των μικρών παιδιών. Όπως επισημαίνεται από τον 

Lavidas, Komis και Gialamas (2013), πολλές φορές τα παιδιά πολύ πριν πάνε στο 

νηπιαγωγείο ξεπερνούν, σε επίπεδο σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων, τους 

ενήλικες. Οι Hertzog και Klein (2005) παρατηρούν μια σημαντική διαφορά μεταξύ της 

σημερινής γενιάς παιδιών και των γονέων τους καθώς τα σημερινά παιδιά δεν 

χρειάζεται να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογική κοινωνία, επειδή γεννήθηκαν 

μέσα σε αυτήν, σε αντίθεση με τους γονείς τους που έχουν αποκτήσει τις 

τεχνολογικές τους γνώσεις σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή σαν να μαθαίνουν μια ξένη 

γλώσσα σε προχωρημένη ηλικία. Σύμφωνα με τον Prensky (2001), τα μικρά παιδιά 

μπορούν να περιγραφούν ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» (digital natives) ενώ οι γονείς ως 

«ψηφιακοί μετανάστες» (digital immigrants). Πιο πρόσφατα ο Prensky (2010) 

αναφέρει τους σημερινούς μαθητές ως  «iLearners» ένας ορισμός που απορρέει από 

το γεγονός ότι οι ψηφιακές συσκευές όπως τα smartphones, τα tablet και οι 

υπολογιστές κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή των παιδιών στις δυτικές κοινωνίες 

από την ηλικία των 6 μηνών.  

    Αρκετές ψηφιακές συσκευές, όπως τα tablet, θεωρούνται κατάλληλες για την 

εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των παιδιών (Verenikina & Kervin, 2011). Στο  

Lieberman et al., (2009) αναφέρεται ότι τα μικρά παιδιά, ηλικίας 3 έως 6 ετών, 

απασχολούνται με μια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

ψηφιακή μάθηση, μέσω επιτραπέζιων και φορητών οθονών, περνώντας όλο και 

περισσότερο χρόνο με αυτές. Η ενσωμάτωση των κινητών συσκευών στα 

προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος 

των παιδιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας τους με τους 

συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους (Lindahl & Folkesson, 2012). Ο Yelland 

(2005) στην έρευνα του επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται με τη 

χρήση ψηφιακών μέσων μέσα στο σχολικό περιβάλλον διευκολύνουν τη συνεργατική 

μάθηση των μικρών παιδιών, την ανάπτυξη λογικής σκέψης ενώ παράλληλα 

ενισχύουν την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα. Οι δραστηριότητες 

ψηφιακής μάθησης μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συνεργαστούν και να 

αλληλεπιδράσουν ενώ έχει διαπιστωθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικές από τις 



25 
 

παραδοσιακές μαθησιακές δραστηριότητες (Zaranis, 2011; Zaranis & Kalogiannakis, 

2011α). Σύμφωνα με τον Nix, αυτός ο τύπος μάθησης προσελκύει το ενδιαφέρον των 

παιδιών καθώς αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία συμβάλλοντας στη δημιουργία 

ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Nix, 2005 όπ. αναφ. στο Zaranis, 

Kalogiannakis & Papadakis, 2013, p.4). Τα περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία μέσω 

διαφόρων τεχνολογικών μέσων παρέχουν διαφοροποιημένη διδασκαλία στους 

μαθητές, επιτρέπουν στα παιδιά να εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, 

με ταυτόχρονη τόνωση διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου τους, οδηγώντας τα σε 

καλύτερη πνευματική ανάπτυξη (Rushton & Larkin, 2001).  Με την χρήση κινητών 

συσκευών ενισχύεται η ατομική αλληλεπίδραση παιδιού και συσκευής αλλά και η  

αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παιδιών (Wakefield & Smith, 2012). 

     Σύμφωνα με τους McManis και Gunnewig, (2012), τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως 

οι έξυπνες κινητές συσκευές και οι εφαρμογές τους, μπορούν να προσφέρουν 

μοναδικές ευκαιρίες στα παιδιά του νηπιαγωγείου να συμμετέχουν σε χρήσιμες και 

στοχοθετημένες δραστηριότητες, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, 

συνεργαζόμενα με τους συνομηλίκους τους και με τους δασκάλους τους.  

     Μια μελέτη από τους Chiong και Shuler (2010) στις Ηνωμένες Πολιτείες, που 

περιλαμβάνουν συσκευές iPod touch και οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλα 

διαμορφωμένο για παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών, έδειξε ότι τα παιδιά επέφεραν 

αξιοσημείωτα οφέλη στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στη φωνολογική τους 

ενημερότητα.  

     Σε έρευνα των Couse και Chen (2010), που πραγματοποιήθηκε σε 41 μαθητές 

ηλικίας 3 ως 6 ετών με σκοπό να μελετηθεί η αφομοίωση της κινητής τεχνολογίας και 

η συμβολή της στην ενασχόληση των παιδιών με τη ζωγραφική, διαπιστώθηκε ότι 

καθώς εξελισσόταν η έρευνα τα παιδιά εξοικειώθηκαν γρήγορα με την ταμπλέτα και 

έμαθαν να τη χρησιμοποιούν σαν μέσω αναπαράστασης των ιδεών τους. 

Επισημαίνεται ακόμη, ότι το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν τόσο μεγάλο που παρά 

την παρουσία τεχνικών προβλημάτων, η πλειοψηφία των παιδιών δεν εγκατέλειπε 

την προσπάθεια. Οι μαθητές ήταν σε θέση να ζωγραφίζουν γρήγορα και με άνεση 

χρησιμοποιώντας τη γραφίδα χωρίς να ζητούν τη συνεχή καθοδήγηση. 
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     Η έρευνα των Bebell, Dorris και Muir (2012) σε μαθητές νηπιαγωγείων  οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν tablet στη μαθησιακή διαδικασία, έδειξε ότι κατέγραψαν υψηλές 

επιδόσεις στη φωνολογική τους ενημερότητα και την ικανότητά τους να 

αντιστοιχίσουν ήχους με γράμματα σε σχέση με άλλα παιδιά που δεν χρησιμοποίησαν 

κινητές συσκευές.   

     Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Zaranis, kalogiannakis και Papadakis (2013) 

σε ελληνικά νηπιαγωγεία, με στόχο την κατανόηση της συμβολής των Τ.Π.Ε. και της Κ. 

Μ. στην προσχολική εκπαίδευση, τα πρώτα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης 

έδειξαν πως η χρήση ταμπλέτας στην τάξη του νηπιαγωγείου βοηθάει τη μαθησιακή 

διαδικασία και επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις 

παραδοσιακές μεθόδους καθώς επίσης και η διδασκαλία των Μαθηματικών με την 

αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού για ταμπλέτες επιφέρει καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα για τα νήπια σε σύγκριση με τη διδασκαλία που βασίζεται στο Πλαίσιο 

του Ελληνικού Διαπολιτισμικού Θεματικού Προγράμματος  (CTCF, 2003 όπ. αναφ. στο 

Zaranis et al, 2013, p.8).  

 

     Σε έρευνα του Neumann σε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών σχετικά με τη χρήση της 

ταμπλέτας από τα παιδιά στο σπίτι και αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων 

αναδυόμενου αλφαβητισμού, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που είχαν μεγαλύτερη 

ενασχόληση με τις ταμπλέτες στο σπίτι, παρουσίασαν ανεπτυγμένες δεξιότητες κατά 

την αντιστοίχιση γραμμάτων-ήχων και κατά τη γραφή του ονόματός τους σε σχέση με 

αυτά που χρησιμοποιούν λιγότερο την ταμπλέτα. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η 

ταμπλέτα μπορεί να αποτελεί πιθανό μέσο για διάφορες πτυχές του αναδυόμενου 

αλφαβητισμού (Neumann, 2014, όπ. αναφ. στο Κουτρουμάνη, 2014, σ.13). 

 

2.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

    Συνοψίζοντας, η αξιοποίηση των κινητών συσκευών στην τάξη του νηπιαγωγείου 

δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, προσφέροντας 

έναν εναλλακτικό και διασκεδαστικό τρόπο μάθησης στα παιδιά κεντρίζοντας το 

ενδιαφέρον τους, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις αντικαθιστά, 
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ενώ θα πρέπει η αξιοποίηση των τεχνολογικών αυτών μέσων να εντάσσονται σε 

οργανωμένες δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά καθώς και να 

επισημαίνεται ο ορθός τρόπος χρήσης τους. Όπως αναφέρουν και οι Καλογιαννάκης, 

Παπαδάκης και Ζαράνης (2014) η διδακτική αξιοποίηση των ταμπλετών για τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά οφέλη 

στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, καθώς προάγει τον πολυαισθητηριακό χειρισμό 

δεδομένων, κινητοποιεί το ενδιαφέρον του μαθητή και καθιστά τη μαθησιακή 

εμπειρία ευχάριστη, ενώ ταυτόχρονα προάγει την ανάπτυξη κοινωνικών και ατομικών 

δεξιοτήτων.  

     Για όλους αυτούς τους λόγους, στην παρούσα έρευνα, αξιοποιείται η κινητή 

μάθηση με τη χρήση κινητών συσκευών (tablet και smartphone) στα πλαίσια ενός 

αυτοσχέδιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τους στόχους του. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται λόγος για την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα εστιάζοντας στην προσχολική ηλικία, δίνοντας έμφαση στα 

παιδαγωγικά της οφέλη και στους τρόπους αξιοποίησης της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

     Στις μέρες μας τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε όλους τους τομείς, έχουν επιφέρει μια συνεχή πρόοδο και 

εξέλιξη, έχοντας οδηγήσει στην αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων, 

επαγγελματικών και μη, καθώς οι υπολογιστές βρίσκονται παντού. Εδώ και δεκαετίες 

συνέβαλλαν στην αλλαγή της εργασίας, της εκπαίδευσης και της καθημερινής ζωής 

των ανθρώπων. Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή γραφείου (desktop) σε 

φορητό υπολογιστή (laptop) και τελικά σε έναν υπολογιστή τσέπης (pocket), η 

εμφάνιση σύγχρονων «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphones) στα οποία 

ενσωματώνονται διαχειρίσιμες εφαρμογές και η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του Διαδικτύου, συνέβαλαν στην εξέλιξη των εφαρμογών αυτών παρουσιάζοντας την 

πληροφορία και την πραγματικότητα μέσα από ποικίλες μορφές αναπαράστασης.  

     Μια από τις τεχνολογίες απόδοσης της πραγματικότητας επόμενης γενιάς, 

αναγνωρισμένη ως αναδυόμενη τεχνολογία του 2007, είναι η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (Ε.Π.) ή Augmented Reality (AR) η οποία συμπληρώνει τον 

πραγματικό κόσμο με εικονικά (computer-generated) αντικείμενα δίνοντας την 

αίσθηση συνύπαρξης εικονικού και πραγματικού κόσμου.  

     Το τρίτο αυτό κεφάλαιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της εργασίας 

καθώς ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας έρευνας συνδέονται άμεσα με την 

τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι 

ορισμοί της Ε.Π. που διατύπωσαν σπουδαίοι επιστήμονες, παρουσιάζονται τα πεδία  

εφαρμογής της Ε.Π., εστιάζοντας στην Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην  

προσχολική ηλικία που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας. Η 

παρούσα έρευνα στηρίζεται σε προηγούμενες εμπεριστατωμένες μελέτες, που έχουν 

ως αντικείμενο έρευνας τους την επαυξημένη πραγματικότητα στην προσχολική 

εκπαίδευση, για το λόγο αυτό στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται επιλεκτικά 

μία έρευνα για κάθε γνωστικό αντικείμενο του Νηπιαγωγείου στο οποίο βρίσκει 

εφαρμογή η επαυξημένη πραγματικότητα. 
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3.2 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΜΕΙΚΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

     Ο άνθρωπος από τη μέρα της γέννησης του αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του 

μέσα από τις αισθήσεις του και κυρίως μέσα από την όραση. Καθημερινά ο 

ανθρωπινός εγκέφαλος δέχεται πληθώρα πληροφοριών από το περιβάλλον, τις 

οποίες καλείται να επεξεργαστεί. Πέραν όμως της πραγματικότητας που γνωρίζει ο 

άνθρωπος μέσα από τη θέαση του φυσικού κόσμου (πραγματικό περιβάλλον, RE) , 

υπάρχει και μια παράλληλη πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα (VR) που 

βρίσκεται στον ψηφιακό κόσμο της τεχνολογίας (εικονικό περιβάλλον, VE). Το 

πραγματικό περιβάλλον (RE) και το εικονικό περιβάλλον (VE) αποτελούν τα άκρα μιας 

συνέχειας μεταξύ τους και σύμφωνα με τη θεωρία των Milgram και Kishino (1994), 

περί συνέχειας μεταξύ πραγματικότητας και εικονικότητας, διαμορφώνεται το 

ακόλουθο σχήμα (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1 . Reality – Virtuality (RV)  Continuum (Milgram et al., 1994, p. 283). 

 

    Αρχικά οι Milgram και Kishino (1994) κάνουν λόγο για επαυξημένη εικονικότητα 

(augmented virtuality, AV) στην οποία επικρατούν κυρίως συνθετικές εικόνες που με 

την προσθήκη κάποιων στοιχείων από το πραγματικό περιβάλλον μοιάζει να δείχνουν 

πιο ρεαλιστικές, και την τοποθετεί κοντά στο VE. Η επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) 

μπορεί να θεωρηθεί ως το "μεσαίο έδαφος" μεταξύ του RE (εντελώς πραγματικού) και 

του VE (εντελώς συνθετικού), αν και συχνά τοποθετείται πιο κοντά στο πρώτο, καθώς 

η έννοια αυτή αφορά την επαύξηση του πρώτου με υπολογιστικά μέσα. Το AR είναι 

επίσης γνωστό και ως μικτή πραγματικότητα (MR), που εκτείνεται από την εικονική 

πραγματικότητα (VR). Το μεσοδιάστημα θα έλεγε κανείς μεταξύ πραγματικού(RE) και 

εικονικού περιβάλλοντος (VE) είναι η μεικτή πραγματικότητα (MR), μέρος της οποίας 

αποτελεί και η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και η επαυξημένη εικονικότητα (AV). 
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Οι  Milgram και Kishino (1994),  καθόρισαν μια συνάθροιση πραγματικών εικονικών 

περιβαλλόντων, στην οποία η επαυξημένη πραγματικότητα (AR)  είναι ένα μέρος της 

γενικής περιοχής της μεικτής πραγματικότητας (MR).  

 

3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

     Ο όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι αρκετά παλιός στον τομέα της 

τεχνολογίας των πληροφοριών και της επιστήμης των υπολογιστών. Η πρώτη 

αναφορά ωστόσο σε κάτι τέτοιο με αυτό που ορίζουμε σήμερα ως Ε.Π., έγινε από τον 

συγγραφέα L. Frank Baum το 1900 στα βιβλία του «The wonderful wizard of Oz» και 

«The Master Key: An electrical fairy tale» (Geroimenko, 2012; Wikipedia, 2018). Στο 

πρώτο βιβλίο περιγράφεται μια «σμαραγδένια» πολιτεία όπου όλοι φορούσαν γυαλιά 

με τα οποία βλέπανε έναν συγκεκριμένο φανταστικό χαρακτήρα με διαφορετική 

μορφή. Στο δεύτερο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μια φανταστική συσκευή 

ηλεκτρονικών γυαλιών τα οποία προσφέρουν πληροφορίες, σε όποιον τα φοράει,  για 

το χαρακτήρα κάθε ατόμου που αντικρίζει, προβάλλοντας γράμματα στο μέτωπο του 

καθενός τα οποία αντιστοιχούν σε διάφορους χαρακτηρισμούς της προσωπικότητάς 

του.  

 

     Εβδομήντα χρόνια αργότερα περίπου, το 1968, φαίνεται πως κάτι τέτοιο έγινε 

πραγματικότητα, όταν ο λαμπρός καθηγητής Ivan Sutherland από τις ΗΠΑ, δούλεψε 

μαζί με έναν από τους μαθητές του, τον Bob Sproull, για να επιτύχει ένα σχέδιο και 

αργότερα να οικοδομήσει μία συσκευή που έλαβε το ιστορικό όνομα  "Sword of 

Damocles" (Sutherland, 1965). Αυτός ο εξοπλισμός τώρα θεωρείται από τους ειδικούς 

ως η πρώτη συσκευή Augmented Reality.  Η συσκευή ήταν στην πραγματικότητα ένα 

πρωτότυπο του τι γνωρίζουμε ως τώρα για το HUD (Ηead-Up Display). Η εικόνα του 

ωστόσο απέχει πολύ από τα μοντέρνα και μινιμαλιστικά HUDs που χρησιμοποιούνται 

σήμερα καθώς το "Sword of Damocles" ήταν ένα μεγάλο κομμάτι εξοπλισμού που 

έπρεπε να κρεμαστεί από την οροφή για να υποστηριχθεί πάνω από το κεφάλι 

κάποιου.  
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     Η πρώτη διατύπωση του όρου της Ε.Π. φαίνεται να έγινε από τους Thomas P. 

Caudell και David Mizzel το 1990, καθώς ο πρώτος εργαζότανε σε μια αεροπορική 

εταιρεία και σχεδίασε μια συσκευή τύπου HMD βοηθώντας τους εργάτες στην 

καλωδίωση των αεροσκαφών, προβάλλοντας τα σχεδιαγράμματά τους (schematics) 

στο πάτωμα του εργαστηρίου ( Berryman, 2012).  

 

     Μία από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, στην οποία δόθηκε 

ένας κοινά αποδεκτός μέχρι σήμερα ορισμός της Ε.Π., είναι αυτή του Azuma (1997). 

Σύμφωνα με τον Ronald Azuma (1997), τα τρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν την 

επαυξημένη πραγματικότητα είναι τα εξής:  

1. Συνδυάζει το πραγματικό και το εικονικό.  

2. Είναι διαδραστική σε πραγματικό χρόνο.  

3. Η πληροφορία χωροθετείται στις τρεις διαστάσεις.  

 

     Οι τεχνολογίες AR συμπληρώνουν την πραγματικότητα, χωρίς να την αντικαθιστούν 

εντελώς, απλά την επαυξάνουν με εικονικά αντικείμενα επιτρέποντας στο χρήστη να 

δει τον πραγματικό κόσμο, δίνοντας του την αίσθηση ότι τα εικονικά και τα 

πραγματικά αντικείμενα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο (Azuma, 1997). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας επιτρέπουν την συνύπαρξη 

πραγματικών και εικονικών αντικειμένων στον ίδιο χώρο επιτρέποντας την 

αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο (Azuma, 1997).  Στην προσπάθεια να δοθεί ένας 

ορισμός ο Azuma και οι συνεργάτες του το 2001 εμπλούτισαν τον ήδη υπάρχον 

ορισμό που παρέθεσε ο ίδιος το 1997, ορίζοντας την Επαυξημένη Πραγματικότητα ως 

το συνδυασμό εικονικών και πραγματικών αντικειμένων σε ένα πραγματικό 

περιβάλλον, ένα σύστημα που καταχωρεί (ευθυγραμμίζει) τα εικονικά και πραγματικά 

αντικείμενα το ένα με βάση το άλλο και τρέχει αμφίδρομα, σε τρεις διαστάσεις και σε 

πραγματικό χρόνο (Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier  & MacIntyre, 2001). Ο 

Azuma είναι ένας πρωτοπόρος επιστήμονας που με τους ορισμούς που έδωσε για την 

Ε.Π. το 1997 και το 2001 καθόρισε τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας καθώς ο 

ορισμός του θεωρείται, από τους περισσότερους επιστήμονες, ο πληρέστερος και 

αρτιότερος επιστημονικά ορισμός. Από επιστημονικής άποψης είναι ο μόνος ορισμός 

που ενσωματώνει όλες τις επιστημονικές παραμέτρους χωρίς να επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ε.Π.. Έρευνες 
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έδειξαν πως ο ορισμός αυτός αναφέρεται σε 2024 paper σύμφωνα με το Google 

Scholar (Παπαδοπούλου, 2015).  

     Οι Squire και Jan (2007) περιγράφουν την AR ως παιχνίδια που παίζονται στον 

πραγματικό κόσμο με την υποστήριξη ψηφιακών συσκευών (PDAs, κινητά τηλέφωνα) 

που δημιουργούν ένα φανταστικό στρώμα πάνω από τον πραγματικό κόσμο. Τα 

παιχνίδια με επαυξημένη πραγματικότητα που βασίζονται σε θέσεις παίζονται μέσα 

σε συγκεκριμένες τοποθεσίες πραγματικού κόσμου (ιστορική, γεωγραφική 

τοποθεσία) και χρησιμοποιούν φορητούς υπολογιστές με συστήματα εντοπισμού 

θέσης αυξάνοντας την εμπειρία των χρηστών εμπλουτίζοντας το χώρο με πρόσθετα 

δεδομένα (κείμενο, αριθμητικά δεδομένα, ήχο, βίντεο).  

     Πολλοί είναι αυτοί που βασίστηκαν στο ορισμό που έδωσε ο Azuma (2001) για την 

Ε.Π. και προσπάθησαν να βάλλουν τη δική τους σφραγίδα, χωρίς όμως να 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Σύμφωνα με τον Butchart (2011) η «(Επ)αυξημένη 

Πραγματικότητα» ορίζεται ως η ενσωμάτωση των ψηφιακών πληροφοριών με το 

περιβάλλον του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα 

χρησιμοποιεί το ήδη υπάρχον περιβάλλον και ενσωματώνει, επικαλύπτει νέες 

ψηφιακές πληροφορίες πάνω σε αυτό. Το περιεχόμενο της μπορεί να προσεγγιστεί με 

μία συσκευή, όπως για παράδειγμα κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα, που σαρώνει μία 

εικόνα και οδηγείται στο ψηφιακό υλικό. Αυτό το υλικό μπορεί να είναι ένα βίντεο, 

μια άλλη εικόνα, τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια, παιχνίδια και πολλά άλλα. 

      Σύμφωνα με τους Carmigniani & Furht (2011, p.1), η Ε.Π. ορίζεται ως «μια έμμεση 

ή άμεση σε πραγματικό χρόνο θέαση του πραγματικού φυσικού περιβάλλοντος το 

οποίο έχει επαυξηθεί με την πρόσθεση εικονικών πληροφοριών».  Ένα σύστημα Ε.Π. 

δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού ή και ενίσχυσης του πραγματικού κόσμου με 

ψηφιακά αντικείμενα ή ψηφιακές πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, τα ψηφιακά 

αντικείμενα δίνουν την εντύπωση ότι συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με αυτά του 

πραγματικού (Azuma et al., 2001).  

      H «Επαυξημένη Πραγματικότητα» (AR) είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται 

συνεχώς καθώς σχετίζεται με την αύξηση των κινητών συσκευών και την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο από οπουδήποτε και οποτεδήποτε (FitzGerald,  Ferguson, Adams, 

Gaved, Mor, & Thomas, 2013). Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του εικονικού και του 
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φυσικού κόσμου, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπει, φαντάζεται και μαθαίνει ο 

άνθρωπος τον κόσμο γύρω του. Σύμφωνα με τους FitzGerald et al. (2013) η 

τεχνολογία της Ε.Π. έχει δύο μορφές, αυτή που βασίζεται στο περιεχόμενο και στο 

καλά κατασκευασμένο ψηφιακό αντικείμενο και αυτή που βασίζεται στη γεωγραφική 

θέση. Η πρώτη μορφή χρησιμοποιεί φυσικούς δείκτες (αναγνώριση ετικετών) ή 

αντικείμενα που σαρώνονται από μια κάμερα και στη συνέχεια εκτελούν μια 

ενέργεια, για παράδειγμα προβάλλοντας πληροφορίες, κινούμενα σχέδια ή βίντεο. Οι 

δείκτες μπορεί να είναι κωδικοί (QR code) γρήγορης απόκρισης ή γραμμικοί κώδικες 

(RFID). Εντούτοις, οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν τη χρήση 

οποιουδήποτε είδους εικόνας εκτός από τον QR, όπως για παράδειγμα κάνει η 

εφαρμογή Aurasma, η οποία χρησιμοποιείται και στην παρούσα έρευνα. Η δεύτερη 

μορφή χρησιμοποιεί την εντοπιστική ανίχνευση, συνήθως μέσω συστήματος 

εντοπισμού θέσης (Global Positioning Systems-GPS) και ψηφιακές πληροφορίες που 

επικαλύπτουν τα σημεία ενδιαφέροντος (POI), που περιλαμβάνουν αναφορές χαρτών 

και φυσικούς χώρους (Munnerley et al., 2012). 

 

     Ο όρος "Επαυξημένη Πραγματικότητα" συχνά συγχέεται με την "Εικονική 

Πραγματικότητα". Οι δύο αυτοί όροι δείχνει να μοιάζουν αλλά δεν συμβαίνει κάτι 

τέτοιο. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) είναι μια παραλλαγή της Εικονικής 

Πραγματικότητας (VR) όπως αναφέρεται στο Παπαδοπούλου (2015). Τα εργαλεία της 

AR δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών αντικειμένων στους φυσικούς 

χώρους, όπου ο άνθρωπος κινείται και αλληλεπιδρά καθημερινά. Από την άλλη, η 

Εικονική Πραγματικότητα (VR) αναφέρεται σε εντελώς ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως 

τα βιντεοπαιχνίδια, που δεν αποτελούν μέρος του φυσικού μας περιβάλλοντος. Οι 

τεχνολογίες VR βυθίζουν εντελώς τον χρήστη σε ένα σύνθετο περιβάλλον με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει τον πραγματικό κόσμο γύρω του, ενώ οι 

τεχνολογίες AR συμπληρώνουν την πραγματικότητα, χωρίς να την αντικαθιστούν 

εντελώς, επιτρέποντας στο χρήστη να δει τον πραγματικό κόσμο δίνοντας του την 

αίσθηση ότι τα εικονικά και τα πραγματικά αντικείμενα συνυπάρχουν (Azuma, 1997). 

Στο VR οι χρήστες φοράνε γυαλιά και άλλες συσκευές ενώ, στο AR απλά ο χρήστης 

χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ή το tablet (Cabero & Barroso,2016), ενώ απαιτείται η 

ύπαρξη βασικών συσκευών σύλληψης περιβαλλοντικών δεδομένων , όπως GPS και  

φωτογραφική κάμερα καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση εφαρμογών σε 
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smartphones και tablet PC’s επιτρέποντας την ελεύθερη μετακίνηση του χρήστη και 

σε εξωτερικούς χώρους (Ρούσσου, 2015).  

 

     Σύμφωνα με τους Μουστάκα, Παλιόκα, Τζοβάρα και Τσακίρη (2015)  η χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών χωροθέτησης, όπως το GPS (Global Positioning System), 

αισθητήρων κίνησης, αδράνειας και διεύθυνσης, καμερών ενσωματωμένων σε 

συσκευές και αισθητήρων βάθους, ορίζουν την Ε.Π. ως: «την τεχνολογία η οποία 

γνωρίζοντας πού βρίσκεται ο χρήστης, προς τα πού κοιτάει, πώς είναι ο χώρος στον 

οποίο βρίσκεται και τι είναι το αντικείμενο με το οποίο αλληλεπιδρά στον πραγματικό 

κόσμο, επιτρέπει τη χωρική και χρονική συσχέτιση πληροφορίας που παράγει ο 

υπολογιστής και την εμφανίζει σε τρισδιάστατη υπέρθεση με το φυσικό κόσμο, σε 

πραγματικό χρόνο». 

 

    Αξίζει να σημειωθεί πως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, όπως και οι 

σημαντικότερες εξελίξεις στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια των 

αιώνων, υιοθετήθηκε για πρώτη φορά και χρησιμοποιήθηκε στον τομέα του στρατού, 

όπως στα συστήματα στόχευσης πολεμικών αεροσκαφών. Είναι γεγονός πως οι 

περισσότερες τεχνολογικές ανακαλύψεις, όπως το Internet και το GPS προορίζονταν 

αρχικά για στρατιωτική χρήση. Λίγες δεκαετίες αργότερα, οι πολιτικές έρευνες 

φαίνεται να έχουν ανακαλύψει ξανά τη "Μαγεία" της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

που έχει επιφέρει μια φρενίτιδα σχετικά με τις πιθανές χρήσεις της (Tabusca, 2016). 

Στις μέρες μας η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται εκτενώς σε διάφορους 

τομείς όπως στην εκπαίδευση, στην ιατρική επιστήμη, στην στρατιωτική εκπαίδευση, 

στη μηχανική, στο βιομηχανικό σχεδιασμό, στα παιχνίδια, την τέχνη (Azuma et al., 

2001), στη ρομποτική, στην πλοήγηση, στη διασκέδαση μέχρι και στο χώρο της 

διαφήμισης (Γράβος, 2015) .  

 

3. 4 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

     Η  τεχνολογία που σημειώνει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και δύναται να 

αποτελέσει τη νέα ανερχόμενη τεχνολογία στην εκπαίδευση με σημαντικά 
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παιδαγωγικά οφέλη (Johnson, Levine, Smith & Haywood, 2010), είναι αυτή της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.). 

 

       3.4.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

     Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους 

εκπαιδευτικούς τομείς. Όπως αναφέρουν ο Bower και οι συνεργάτες του (2014), 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) 

μπορούν να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν μια ποικιλία παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων. Μερικές από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις τις οποίες μπορεί να 

υποστηρίξει η χρήση της Ε.Π. είναι η μάθηση που βασίζεται στον εποικοδομισμό με 

τρόπο που να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο με 

τις έννοιες. Με την «πλαισιωμένη μάθηση» (situated learning) (Lave and Wenger, 

1991), όπου η αυθεντική και σε βάθος μάθηση ενεργοποιείται από την ενσωμάτωση 

εκπαιδευτικών εμπειριών στο πλαίσιο του πραγματικού περιβάλλοντος και του 

πραγματικού κόσμου μέσα στην τάξη. Παιχνιδοκεντρική μάθηση, (game-based 

learning, GBL) για να διευκολυνθεί η μάθηση με βάση το παιχνίδι, δημιουργώντας μια 

ψηφιακή αφήγηση, τοποθετώντας τους μαθητές σε ένα ρόλο, παρέχοντας 

αυθεντικούς πόρους και ενσωματώνοντας σχετικές πληροφορίες. Μάθηση βασισμένη 

στην έρευνα, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα μέσο ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων 

και εικονικών μοντέλων που βρίσκονται μέσα σε ένα πραγματικό περιβάλλον και 

μπορεί να διαχειριστεί εύκολα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές να 

κατανοήσουν σε βάθος το προσφερόμενο μαθησιακό υλικό, να αποκτήσουν μια 

διαφορετικού είδους εμπειρία, να εξερευνήσουν το περιεχόμενο που τους έχει δοθεί. 

Για παράδειγμα να εξερευνήσουν, να κατανοήσουν θέματα ενδιαφέροντος από την 

ιστορία, την τέχνη, τη βιολογία, την αστρονομία κ.α. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, έχει δημοσιευτεί σημαντικός αριθμός ερευνών αναφορικά με τη χρήση και 

επίδραση της Ε.Π. σε ποικίλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενισχύοντας την 

παιδαγωγική αξία της συγκεκριμένης τεχνολογίας (Dede,2009). Πολλοί ερευνητές 

έχουν προσδιορίσει ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα έχει τεράστιες δυνατότητες να 

ενισχύσει τη μάθηση και τη διδασκαλία  (Bower, Howe, McCredie, Robinson,  & 

Grover, 2014). Σύμφωνα με το Τζήρου (2015) ο σχεδιασμός μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που βασίζονται σε εφαρμογές AR μπορούν να καλύψουν το κενό 
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μεταξύ θεωρίας και πράξης συνδυάζοντας το πραγματικό με το εικονικό σε ένα ευρύ 

φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές Ε.Π. οι 

οποίες εμπλουτίζουν τη διδασκαλία και δημιουργούν συνεργατικά περιβάλλοντα 

μάθησης, προάγουν τη διερευνητική μάθηση και τη μάθηση μέσω της ανακάλυψης 

(Dede, 2009 ; Lizandra M., 2009) 

 

          3.4.2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

         Με βάση τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την Ε.Π. γίνεται 

αντιληπτό ότι με την ενίσχυση του πραγματικού κόσμου με εικονικά αντικείμενα, 

δίνοντας την αίσθηση συνύπαρξης εικονικών και πραγματικών αντικειμένων στον ίδιο 

χώρο (Azuma, 1997), καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρονται για εμπλουτισμό 

και προσαύξηση (klopfer & Squire, 2008) δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για 

μαθησιακά οφέλη. Επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό 

χρόνο με το περιβάλλον μέσω κατάλληλων συσκευών οπτικοποίησης  σύνθετων 

σκηνών του πραγματικού κόσμου, βοηθώντας τους να κατανοήσουν σύνθετες έννοιες 

και σχέσεις (Arvanitis et al., 2009), βοηθάνε τους μαθητές να αποκτήσουν μοναδικές 

εμπειρίες από φαινόμενα που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στον 

πραγματικό κόσμο (klopfer & Squire, 2008), να αντιληφθούν πως αλληλεπιδρούν 

δυσδιάστατα και τρισδιάστατα συνθετικά αντικείμενα στη μεικτή πραγματικότητα 

(kerawalla et al, 2006) και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, τεχνικές  γραμματισμού που 

δεν δύναται να αναπτυχθούν σε άλλου είδους τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης 

(Squire & Jan, 2007; Squire & Klopfer, 2007).  

 

     Ένα ακόμη  πλεονέκτημα της επαυξημένης πραγματικότητας στη μάθηση, όπως 

αναφέρεται στο Λιάπη (2018), είναι η αίσθηση της παρουσίας, της αμεσότητας και 

της εμβύθισης. Οι μαθητές έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα μέρος οπού σε 

πραγματικό χρόνο συμμετέχουν σε ένα γεγονός και έρχονται σε επαφή με άλλους 

ανθρώπους με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν συναισθηματικές δεξιότητες, αλλά και 

συνεργατικές (Wu et al., 2013). Ακόμη, μπορούν να αναπτύξουν γνωστικές και 

ψυχοκινητικές δεξιότητες, οι οποίες με τη σειρά τους θα τους βοηθήσουν να 

ενισχύσουν τις εμπειρίες, τα κίνητρα, το βαθμό εμπλοκής και το ενδιαφέρον τους για 

μάθηση (Kangdon, 2012; Wu et al., 2013; Ατσικπάση & Φωκιάδης, 2016).  
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     Σύμφωνα με τους Johnson et al (2010), τα εκπαιδευτικά αυτά οφέλη έχουν 

οδηγήσει την Ε.Π. να είναι μια από τις πιο βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες για την 

εκπαίδευση στα επόμενα έτη (όπως αναφέρεται στο Ρούσσου, 2015). Αναγνωρίζοντας 

και αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά οφέλη της Ε.Π., οι ειδικοί την συγκαταλέγουν 

ανάμεσα στις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες (Martin et al., 2011) ενώ σημαντική είναι 

και η συμβολή της στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην τυπική και άτυπη 

μάθηση (Wu et al., 2013). 

 

     Παρόλο που η χρήση της Ε.Π. δεν έχει υιοθετηθεί ιδιαίτερα σε ακαδημαϊκά πλαίσια 

(Shelton, 2002), μεταξύ άλλων, λόγω και της έλλειψης ενημέρωσης για τις ανάγκες 

που εμφανίζονται (Lee, 2012), «η ΕΠ έχει εξίσου μεγάλη δυνατότητα να παρέχει 

πλαισιωμένες (“on-site”) μαθησιακές εμπειρίες και αυθόρμητη (“serendipitous”) 

εξερεύνηση και ανακάλυψη της διασυνδεμένης φύσης των πληροφοριών του 

πραγματικού κόσμου» (Johnson et al., 2010, p. 21, όπ. εμφ. στο Lee, 2012). 

 

       3.4.3 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

     Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποίησαν οι Τζόρτζογλου και 

Σοφός (2017) για την αξιοποίηση της Ε.Π. στην τυπική εκπαίδευση την τελευταία 

δεκαετία , το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών (48,1%, Ν=26) αφορούσαν το πεδίο των 

‘Φυσικών Επιστημών’ και την επίδραση της Ε.Π. στη διδασκαλία τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές αφορούσαν: την προσομοίωση εργαστηριακών 

πειραμάτων, τη διδασκαλία μαθηματικών και γεωμετρικών εννοιών, την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη γεωγραφία, τη διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων 

και γενικότερα την απεικόνιση εννοιών ή αντικειμένων που οι μαθητές δε θα 

μπορούσαν να δουν στον πραγματικό κόσμο (μόρια, διάσπαση πυρήνα, χημικές 

ενώσεις). Η Ε.Π. επιτρέπει στους μαθητές να κατανοούν περίπλοκες και αφηρημένες 

επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα καθώς πλέον δεν χρειάζεται να τα φανταστούν 

αλλά μέσω της τεχνολογίας αυτής μπορούν να τα βλέπουν (Furió et al., 2013). Στη 

συνέχεια, με συνολικά 15 έρευνες (22,2%), ακολουθεί το πεδίο της διδασκαλίας των 

‘Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνών’. Οι μελέτες στο πεδίο αυτό αφορούσαν την 

εκμάθηση γλώσσας, την εικονική ζωγραφική και την καλλιέργεια της εκτίμησης της 
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τέχνης, την καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής συνείδησης και την ενίσχυση της 

χρήσης βιβλιοθηκών από μαθητές. Η Ε.Π. φαίνεται να χρησιμοποιείται ευρύτατα στην 

εκμάθηση γλωσσών, πιθανώς λόγω της δυνατότητας να ενισχύει τις γλωσσικές 

έννοιες και λέξεις με ψηφιακές πληροφορίες (Bakka et al., 2014). Επιπλέον, χάρη στην 

ίδια δυνατότητα, έργα τέχνης εμπλουτίζονται με πληροφορίες (τεχνοτροπία, 

επιρροές, στοιχεία ζωγράφου κ.α.), επιτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο την εκτίμηση 

τους από τους μαθητές. Τα πεδία ‘Μηχανική και Κατασκευές’ που αφορούν κυρίως 

προσομοιώσεις κατασκευών ακολουθούν με σχετικά μικρό ποσοστό ερευνών (14,8%, 

Ν=8) ενώ εντοπίστηκαν λίγες έρευνες που αφορούσαν τη διδασκαλία ιατρικών-

ανατομικών εννοιών (7%, Ν=4) και άλλες έρευνες (7%, Ν=4) οι οποίες σχετίζονταν με 

την εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης ταξιδιών και μεταφορών. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εντοπίστηκαν 

αρκετές διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές Ε.Π. για κινητές συσκευές και 

κατηγοριοποιήθηκαν ανά γνωστικό αντικείμενο, προσφέροντας πληροφορίες και 

παρέχοντας τη δυνατότητα εγκατάστασης τους διευκολύνοντας εκπαιδευτικούς και 

μαθητές  (http://augmented.edtech.gr/ar-mobile-apps/ ). 

 

     Εκτός από το πεδίο εφαρμογής, η ηλικιακή ομάδα και η βαθμίδα εκπαίδευσης 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή της Ε.Π. στην εκπαίδευση, 

καθώς απαιτείται η  προσαρμογή της στις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις 

ανάγκες της ομάδας και η ένταξη της στα πλαίσια των εκάστοτε Δ.Ε.Π.Π.Σ. της κάθε 

βαθμίδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τζόρτζογλου και Σοφός (2017) έδειξαν πως η 

Ε.Π. εφαρμόζεται κυρίως στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση (38,8%), ακολουθεί 

η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (37%) και έπειτα η πρωτοβάθμια εκπαίδευση με το 

δημοτικό (22,2%) ενώ βρέθηκαν πολύ λίγες έρευνες που είχαν σαν δείγμα εφαρμογής 

το νηπιαγωγείο (μόλις 5,5%). Ο λόγος πιθανότατα να είναι η δυσκολία χειρισμού της 

τεχνολογίας από τόσο μικρά παιδιά. Υπάρχει σαφής έλλειψη  μελετών σχετικά με την 

εφαρμογή της τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας στην ηλικία των 3-5 

ετών, μια ηλικία  που έχει διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους (Campos & Pessanha, 

2011). 
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3.5 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

     Η Επαυξημένη Πραγματικότητα χρησιμοποιείται στην προσχολική εκπαίδευση από 

το 2002, όταν οι Winkler, Herczeg και Kritzenberger (2002) χρησιμοποίησαν μια 

πλατφόρμα μεικτής πραγματικότητας σε παιδιά στη Γερμανία, για να διερευνήσουν 

τις έννοιες της τέχνης και του υπολογιστή, προσφέροντας ένα εργαλείο συνεργατικής 

μάθησης. Αργότερα, οι McKenzie και Darnell (2003) διεξήγαγαν μια μελέτη 

περίπτωσης στη Νέα Ζηλανδία, συγκεντρώνοντας τις ανατροφοδοτήσεις των παιδιών 

και τις σημειώσεις των εκπαιδευτικών για να δικαιολογήσουν το πως η Ε.Π. θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην αφήγηση των παιδιών. Επιπλέον, οι Dünser και 

Hornecker (2007) πραγματοποίησαν μια μελέτη για τη διερεύνηση της 

αλληλεπίδρασης των παιδιών, ηλικίας μεταξύ 6 και 7 ετών, με ιστορίες Ε.Π.. Μια 

πρόσφατη μελέτη στην Ισπανία διαπίστωσε ότι η χρήση περιεχομένου AR θα 

μπορούσε να βελτιώσει τις μαθησιακές διαδικασίες και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

των παιδιών ηλικίας τεσσάρων έως πέντε ετών (Cascales, Laguna et al., 2013). Το 2010 

οι Lim και Kim δημιούργησαν ένα πολυαισθητηριακό  σύστημα μεικτής 

πραγματικότητας σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 5 ετών και το 

εφάρμοσαν σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εμπλουτισμένο με εικόνες, ήχους και  

απτικά αντικείμενα (Lim & Kim, 2010). Αυτή η διαδραστική πλατφόρμα αποδείχτηκε 

πραγματικά χρήσιμη για τη μελέτη των πλεονεκτημάτων μάθησης μέσω 

αισθητηριακών εμπειριών. 

     Στην Ασία, μερικές πιλοτικές μελέτες έχουν αποδείξει τη δυνατότητα χρήσης της 

Ε.Π. σε διαφορετικούς τομείς της  μάθησης. Στην Ταϊβάν, μια πιλοτική μελέτη 

διαπίστωσε ότι η Ε.Π. θα μπορούσε να βελτιώσει την προφορά και την 

απομνημόνευση της κινεζικής γλώσσας των μικρών παιδιών (Chen, Su, Lee, & Wu, 

2007). Μια άλλη μελέτη (Tarng & Ou, 2012) αφορούσε ένα πείραμα της χρήσης 

κινητής τεχνολογίας Ε.Π. για να βοηθηθούν οι πρωτοβάθμιοι μαθητές να μάθουν για 

τον κύκλο ζωής των πεταλούδων. Τα παιδιά θα μπορούσαν να εκτρέψουν τις δικές 

τους «εικονικές κάμπιες στα φυτά του ξενιστή» και να μάθουν τον κύκλο ζωής της 

πεταλούδας παρατηρώντας την ανάπτυξή τους στα smartphones. Τα αποτελέσματα 
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έδειξαν ότι το σύστημα οικολογικής εκμάθησης της επαυξημένης πεταλούδας  ήταν 

πολύ αποτελεσματικό. Πιο πρόσφατα στη Μαλαισία, οι Tomi και Rambli (2013) 

διαπίστωσαν ότι τα βιβλία με ιστορίες που υποστηρίζονται από AR μπορούν να 

βελτιώσουν την ανάγνωση και την εκμάθηση της ιστορίας των μικρών παιδιών. Στο 

Χονγκ Κονγκ, η μόνη αναφερόμενη έρευνα αφορούσε τη χρήση ενός επαυξημένου 

συστήματος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας (Augmented Reality English Learning, 

ARELS) για να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να μάθουν αγγλικά στα τοπικά νηπιαγωγεία 

(Hsieh & Lee, 2008). Ενώ στην Ταϊβάν οι Hsieh και Lin (2006) δημιούργησαν ένα 

σύστημα εκμάθησης λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα (Augmented Reality English 

Vocabulary Learning System, AREVLS) το οποίο βασίστηκε σε ένα βιβλίο Ε.Π. και σε 

καρτέλες με δείκτες. Με τον καιρό, διαπιστώθηκε ότι η Ε.Π. θα μπορούσε να 

υποστηρίξει την παραδοσιακή εκπαίδευση για την επίτευξη της μάθησης μέσω 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Ωστόσο, το κατά πόσο είναι εφικτό και 

αποτελεσματικό να χρησιμοποιηθεί η Ε.Π. στην εκμάθηση και τη διδασκαλία της 

παιδικής ηλικίας δεν έχει διαπιστωθεί εμπειρικά. 

 

     Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας Ε.Π. στην προσχολική εκπαίδευση, όπως αναφέρεται και στο Cascales 

et al (2013), διαπιστώνεται ότι η χρήση της Ε.Π. προάγει την ενεργή συμμετοχή των 

νηπίων, η μαθησιακή διαδικασία βελτιώνεται, η καθημερινή εργασία γίνεται πιο 

παιχνιδιάρικη  και διασκεδαστική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς, τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερο όταν χρησιμοποιούν Ε.Π. και 

επιτυγχάνουν περισσότερους μαθησιακούς στόχους από ό, τι αν δεν χρησιμοποιούν 

Ε.Π.. Η Ε.Π. προάγει επίσης δεξιότητες επικοινωνίας, προωθώντας κάθε είδους 

αλληλεπίδρασης στην  τάξη, τα παιδιά μέσω των αισθήσεων τους εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες αλληλεπίδρασης χρησιμοποιώντας χειριστικό υλικό, προωθείται η 

αυτοδιδασκαλία μέσα από την ευχάριστη εκπαίδευση φιλικών διεπαφών και από 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έχει διαπιστωθεί η θετική εικόνα που αποκόμισαν 

τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς από την Ε.Π.. Πιο πρόσφατες 

έρευνες έχουν δείξει τα οφέλη της Ε.Π. στην πρώιμη εκπαιδευτική διαδικασία σε 

σχέση με το φύλο και την ηλικία των 5-6 ετών καθώς και το επίπεδο επιτυχίας της 

εφαρμογής της Ε.Π. με βάση τον παιγνιώδη χαρακτήρα της διδασκαλίας (Yilmaz, 

Kucut & Goktas, 2017) 
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     Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην 

προσχολική εκπαίδευση και αφορούν την αξιοποίηση της Ε.Π. στο νηπιαγωγείο. Η 

επιλογή της κάθε έρευνας έγινε με βάση το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο βρήκε 

εφαρμογή η Ε.Π. (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και 

Έκφραση, Τ.Π.Ε.) προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την 

αξιοποίηση της Ε.Π. σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του νηπιαγωγείου. 

      3.5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

      Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας 

στο χώρο του νηπιαγωγείου. Η επιλογή των εφαρμογών αυτών έγινε με βάση το 

γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εντάχθηκαν, έτσι παρουσιάζεται μία εφαρμογή από 

κάθε γνωστικό αντικείμενο  του νηπιαγωγείου (Γλώσσα, Μαθηματικά, Περιβάλλον, 

Δημιουργία και Έκφραση, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες) προκειμένου να 

υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αξιοποίησης αυτής της τεχνολογίας, στο χώρο 

της προσχολικής εκπαίδευσης.   

 

       3.5.1 .1 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

     Σύμφωνα με τους Hsieh και Lee (2008) προτείνεται μια μέθοδος εφαρμογής της 

Ε.Π. στο χώρο του νηπιαγωγείου, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και αυξάνοντας την 

ικανότητα σχεδιασμού δεικτών επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή αυτή 

αφορά ένα Σύστημα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας με Επαυξημένη 

Πραγματικότητα, για παιδιά νηπιαγωγείου, μέσα από το συνδυασμό εικονικών 

αντικειμένων και σκηνών πραγματικότητας (Augmented Reality English Learning 

System). Το σύστημα ARELS  βοηθάει τα παιδιά νηπιαγωγείου να μάθουν την αγγλική 

γλώσσα μέσα από ένα παιχνίδι λέξεων. Πρόκειται για καρτέλες Ε.Π. με αγγλικές λέξεις 

που έχουν δίπλα σε κάθε λέξη ένα δείκτη (marker)(Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2 . Καρτέλα αγγλικής λέξης με δείκτη Ε.Π (Hsieh & Lee, 2008). 

 

     Όταν ο χρήστης παίρνει την κάρτα, με τη βοήθεια μίας κάμερας web η οποία 

καταγράφει το δείκτη, το σύστημα μπορεί να τον αναγνωρίσει αυτόματα, 

εμφανίζοντας το αντίστοιχο τρισδιάστατο αντικείμενο πάνω στην κάρτα (Εικόνα 3).  

 

 

Εικόνα 3. Εμφάνιση τρισδιάστατου μοντέλου (Hsieh & Lee, 2008). 

 

     Κάθε κάρτα Ε.Π. αντιστοιχεί σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο.  Οι χρήστες μπορούν να 

γυρίσουν και να μετακινήσουν την κάρτα Ε.Π. με την αγγλική λέξη σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση με την προϋπόθεση ότι η εκτυπωμένη επιφάνεια της, δηλαδή ο δείκτης,  

πρέπει να είναι απέναντι από την κάμερα web. Εάν οι χρήστες αποκλείσουν 

οποιονδήποτε δείκτη της κάρτας με το χέρι, το εικονικό τρισδιάστατο αντικείμενο 

εξαφανίζεται.  

     Τα μέσα ενημέρωσης παρέχουν ποικίλους τρόπους διδασκαλίας στην εκμάθηση 

των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, εκτός από τον εμπλουτισμό 

του μαθησιακού περιεχομένου και τη δημιουργία νέας διαδραστικής μάθησης, 
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τα παιδιά μπορούν να παίξουν παιχνίδια με περισσότερους τρόπους εμπλουτίζοντας 

τη μαθησιακή τους  εμπειρία (Hsieh & Lee, 2008). Οι περισσότερες εφαρμογές με 

επαυξημένη πραγματικότητα συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τη συσκευή Head-

Mounted Display (HMD). Παρά το γεγονός ότι η συσκευή HMD μπορεί να βυθίσει τους 

χρήστες στο περιβάλλον, έχει κακή επίδραση στα παιδιά νηπιαγωγείου, προκαλώντας 

τα ζάλη και δυσκολεύοντας τα στην κίνηση λόγω του μεγάλου βάρους της. Για το λόγο 

αυτό οι Hsieh και Lee χρησιμοποιούν μια κάμερα web ως βίντεο και μια οθόνη ως 

συσκευή προβολής. 

     Αρχικά τα παιδιά μάθαιναν την αγγλική γλώσσα μέσα από το αγγλικό αλφάβητο 

και από τις λέξεις. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών 

περιοριζόταν στη γλώσσα του σώματος και στην λεκτική επικοινωνία μεταξύ τους 

μέσα στην τάξη. Οι καρτέλες με τις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνταν για την 

εκμάθηση της γλώσσας στερούσαν από τα παιδιά τη διασκέδαση της μάθησης. Από 

την άλλη, το σύστημα ARELS που προτείνετε μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά να 

μαθαίνουν αγγλικά, παρέχοντας διαφορετικά είδη διέγερσης της μάθησης μέσω της 

εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας, κάνοντας την αγγλική γλώσσα 

περισσότερο αρεστή στα παιδιά. Η μελέτη αυτή προτείνει κυρίως μια ιδέα για τη 

μείωση της πολυπλοκότητας και την αύξηση της ικανότητας σχεδιασμού δεικτών Ε.Π.. 

Το σύστημα αυτό εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας μέσω Επαυξημένης 

Πραγματικότητας χρησιμοποιείται σε νηπιαγωγεία προσφέροντας όχι μόνο 

διαφορετικά μαθησιακά ερεθίσματα αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζοντας την 

παραδοσιακή εκπαίδευση, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μάθηση μέσα από την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (Human Computer Interaction). Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν πως οι μαθητές μπορούν να έχουν 

περισσότερη διασκέδαση στη μάθηση και να αλληλεπιδρούν καλύτερα με τους 

εκπαιδευτικούς από ό, τι πριν την αξιοποίηση της Ε.Π..  

      

 

       3.5.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

     Οι Campos & Pessanha (2011) παρουσιάζουν στην ερευνά τους μια απτή διεπαφή 

σε ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας στοχεύοντας στην προώθηση της 
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συνεργατικής μάθησης στο νηπιαγωγείο. Αντί να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές εισαγωγής (ποντίκι και 

πληκτρολόγιο), παρουσιάζουν μια νέα διεπαφή για μάθηση στο νηπιαγωγείο. Το 

κίνητρο τους είναι να φέρουν κάτι από τον πραγματικό κόσμο και να το συνδυάσουν 

με στοιχεία εικονικής πραγματικότητας, αλληλεπιδρώντας τα παιδιά 

χρησιμοποιώντας τα χέρια τους. Με αυτό τον τρόπο δεν κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη 

προηγούμενης εμπειρίας των παιδιών στη χρήση των υπολογιστών για να 

διαχειριστούν αυτό το παιχνίδι. Η διεπαφή είναι ουσιαστικά μια συμβίωση 

παραδοσιακού παιχνιδιού από χαρτόνι με την ψηφιακή τεχνολογία. Το παιχνίδι αυτό 

με θέμα τη βιοποικιλότητα  έχει ως μαθησιακό στόχο τη μελέτη των ζώων και των 

περιβαλλόντων στα οποία ζουν (θάλασσα, ποτάμια, στεριά, αέρας). Για τον σχεδιασμό 

του χρησιμοποιήθηκε ένα ξύλινο ταμπλό, το οποίο αποτελείται από εννιά τμήματα 

που το καθένα απεικονίζει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να ζήσουν κάποια ζώα. 

Πάνω σε κάθε τέτοιο τμήμα (περιβάλλον) τα παιδιά μπορούν ελεύθερα να 

τοποθετούν τα κομμάτια του παιχνιδιού. Τα κομμάτια αυτά βασίζονται ουσιαστικά σε 

δείκτες επαυξημένης πραγματικότητας. Υπάρχει μια σταθερή κάμερα στην οποία τα 

παιδιά δείχνουν κάθε φορά ένα κομμάτι του παιχνιδιού και μέσω της επαυξημένης 

πραγματικότητας εμφανίζεται στην οθόνη ενός laptop ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

ζώου, το οποίο και καλούνται να το τοποθετήσουν στο περιβάλλον όπου ζει, πάνω 

στο ξύλινο ταμπλό, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.  

 

 
Εικόνα 4. Παιχνίδι Ε.Π. με θέμα τα ζώα και το περιβάλλον τους (Campos & Pessanha, 2011). 

 

     Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να τοποθετηθούν όλοι οι δείκτες (κομμάτια που 

αντιπροσωπεύουν ζώα ) στη σωστή θέση στο ταμπλό. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο 
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με ένα laptop, αλλά κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης στην τάξη χρησιμοποιήθηκε 

προβολέας προκειμένου να  διευκολυνθεί η ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης. Στο 

παιχνίδι αυτό υπάρχει ανατροφοδότηση των παιδιών, ωστόσο αναπτύχθηκαν δύο 

διαφορετικές εκδόσεις του παιχνιδιού προκειμένου να αξιολογηθεί το αντίκτυπο της 

αμεσότητας της ανατροφοδότησης στην ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης. Μια 

έκδοση όπου η ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή (όταν 

τα παιδιά τοποθετούν τον ειδικό δείκτη « δείξε μου τα αποτελέσματα» για να δουν τα 

αποτελέσματα και μια έκδοση όπου η ανατροφοδότηση δίνεται μόνο στο τέλος του 

παιχνιδιού, δηλαδή όταν όλα τα κομμάτια έχουν τοποθετηθεί στον πίνακα (και πάλι, 

τοποθετώντας τον ειδικό δείκτη «δείξε μου τα αποτελέσματα»). Τα ζώα που είναι 

σωστά τοποθετημένα έχουν γύρω τους ένα πράσινο περίγραμμα, ενώ αυτά που είναι 

εσφαλμένα τοποθετημένα παρουσιάζουν ένα κόκκινο περίγραμμα (Εικόνα 5). Στη 

συνέχεια μετά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις προστέθηκαν ανατροφοδοτήσεις 

ήχου, με ηχογραφημένες προτάσεις όπως "Αυτό δεν είναι σωστό, δοκιμάστε πάλι!" 

Αυτό ενθάρρυνε τα παιδιά, ειδικά όταν δόθηκε θετική ενίσχυση με τη μορφή ενός 

ήχου χειροκροτήματος.  

 

 
Εικόνα 5. Ανατροφοδότηση των παιδιών με τη βοήθεια χρωματιστών πλαισίων γύρω από 

τις κάρτες (Campos & Pessanha, 2011). 

     Το παιχνίδι διαθέτει επίσης έναν λεπτομερή μηχανισμό καταγραφής των ενεργειών 

που  πραγματοποιούνται. Το σύστημα καταγράφει τους χρόνους ολοκλήρωσης κάθε 

παιχνιδιού, τον αριθμό των εσφαλμένων τοποθετημένων δεικτών, τον αριθμό των 

προσπαθειών επίτευξης λύσης και άλλες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι η χρήση του συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας συμβάλει 

θετικά προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου, της ανάπτυξης συνεργασίας 
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μεταξύ των νηπίων. Μεγάλη ήταν και η συμβολή της άμεσης ανατροφοδότησης στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας σε παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας. Η 

αξιοποίηση της έμφυτης περιέργειας των παιδιών συμβάλει θετικά στην καλλιέργεια 

ενός κλίματος συνεργασίας καθώς σύμφωνα με τους Kannetis και Potamianos (2009) 

η φαντασία και η περιέργεια συσχετίζονται  άμεσα με την ψυχαγωγία των παιδιών, 

ενώ το επίπεδο δυσκολίας φαίνεται να εξαρτάται από τις ατομικές προτιμήσεις και τις 

ικανότητες του κάθε παιδιού. Ένα ζήτημα που ελήφθη υπόψη κατά το σχεδιασμό 

αυτού του παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας  για το νηπιαγωγείο ήταν ότι τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας καθίστανται πιο αφοσιωμένα όταν οι πολυτροπικές 

διεπαφές περιέχουν στοιχεία περιέργειας. Το κίνητρο, η απόλαυση και η περιέργεια 

είναι σημαντικά συστατικά για κάθε είδους εκπαιδευτικό παιχνίδι, αλλά είναι ακόμα 

πιο σημαντικά όταν πρόκειται για διεπαφές που αφορούν το νηπιαγωγείο. Η 

αλληλεπίδραση με τα απτά κομμάτια ( δείκτες επαυξημένης πραγματικότητας) μπορεί 

να είναι κατάλληλη για πολύ μικρά παιδιά λόγω της φυσικότητάς τους. Η περιέργεια 

είναι ένας άλλος κινητήριος παράγοντας για την παρακίνηση. Τα παιδιά θέλουν να 

δουν όλα τα 3D ζώα, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να περιμένουν μέχρι να 

τοποθετηθούν όλοι οι δείκτες. Ακόμη  η χρήση μεγαλύτερης οθόνης φαίνεται να 

προάγει καλύτερα τα επίπεδα συνεργασίας απ ότι μια  μικρότερη οθόνη (Campos & 

Pessanha, 2011). 

 

     Τα παιδιά επικοινωνούν και μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού και της εξερεύνησης 

(Sutton-Smith, 1986). Μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη μίμηση, τα 

παιδιά αποκτούν νέες δεξιότητες και μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους.  Αυτό 

ισχύει ακόμα και όταν τα παιδιά εργάζονται με τους υπολογιστές. Χρησιμοποιώντας 

όμως τους παραδοσιακούς υπολογιστές με βάση το ποντίκι μόνο ένα παιδί κάθε φορά 

έχει τον έλεγχο του υπολογιστή παρόλο που δύο ή περισσότερα παιδιά μπορούν να 

συνεργάζονται προφορικά γύρω από αυτόν. Το γεγονός ότι μια ομάδα λειτουργεί 

γύρω από μια συσκευή, αλλά ένας έχει κάθε φορά τον έλεγχο της συσκευής,  

δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης σχεδιασμού κατάλληλου λογισμικού και υλικού 

που να υποστηρίζει  το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τους Inkpen, McGrenere, Booth και 

Klawe (1997) η παροχή σε κάθε χρήστη μιας συσκευής εισόδου τη φορά, μπορεί να 

επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη μάθηση .  Οι  Stewart, Raybourn, Bederson,  και 

Druin (1998) παρατήρησαν ότι τα παιδιά με πρόσβαση σε πολλαπλές συσκευές 
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εισόδου φάνηκε να απολαμβάνουν μια ενισχυμένη εμπειρία, συνοδευόμενη από 

αύξηση της  αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά και των μαθητών με τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς αλλάζει  ο χαρακτήρας  της συνεργατικής αλληλεπίδρασης. Τα 

παιδιά επίσης φαινόταν να απολαμβάνουν την εμπειρία τους περισσότερο σε 

σύγκριση με προηγούμενες παρατηρήσεις, που χρησιμοποιούν παρόμοιο λογισμικό 

σε τυποποιημένα συστήματα. 

 

    3.5.1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

   Οι Tomi και Rambli (2013) παρουσιάζουν στην έρευνα τους ένα διαδραστικό βιβλίο 

επαυξημένης πραγματικότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο να μάθουν 

τα παιδιά αριθμούς μέσα από τη λογοτεχνία. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας να υπάρχει μια έγκαιρη εκπαίδευση γραμματισμού. Αυτό είναι 

απαραίτητο για τη μελλοντική εκπαίδευση των παιδιών καθώς θέτει τα θεμέλια για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων ανάγνωσης και γραφής (Chew & Ishak, 2010). Σύμφωνα με 

τους ορισμούς που δόθηκαν, η Ε.Π. αναφέρεται ως η τεχνολογία που δίνει στον 

χρήστη την αίσθηση του πραγματικού κόσμου καθώς αλληλεπιδρά με εικονικά και 

πραγματικά αντικείμενα. Στην προκειμένη περίπτωση το φυσικό βιβλίο αποτελεί το 

πραγματικό περιβάλλον το οποίο ενισχύεται με την προσθήκη εικονικών αντικειμένων 

(τρισδιάστατα μοντέλα, κινούμενα σχέδια και ήχοι) που προβάλλονται σε μια κινητή 

συσκευή με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ανάγνωσης μιας ιστορίας, σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, ενισχύοντας την μαθησιακή εμπειρία. Για τις ανάγκες της 

έρευνας αξιοποιήθηκε ένα παλιό λαϊκό παραμύθι με τίτλο “The thirsty crow” το οποίο 

μετετράπη σε ένα βιβλίο Ε.Π., μέσω κινητής εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας, η οποία σχεδιάστηκε σε μια πλατφόρμα Android. Εκτός από την 

επαύξηση του βιβλίου σχεδιάστηκε και  μια απτή διεπαφή (TUI) που συνδέει το  

φυσικό βιβλίο με το σύστημα, μέσω της Ε.Π. (Van Krevelen & Poelman, 2010). Η  

εφαρμογή της Ε.Π. αποτελείται από τέσσερεις κύριες συνιστώσες, μια φωτογραφική 

μηχανή για την καταγραφή του πραγματικού περιβάλλοντος και την παρακολούθηση, 

υπολογιστές και συσκευές απεικόνισης για εικονική επέκταση (κινητή συσκευή), 

πραγματικό περιβάλλον (στην περίπτωση αυτή, το φυσικό βιβλίο) και δείκτες ως 

απτές συσκευές αλληλεπίδρασης καθώς και στόχος παρακολούθησης (Van Krevelen & 
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Poelman, 2010). Η πρωτότυπη ιδέα του βιβλίου Ε.Π. που παρουσιάζεται σε αυτή την 

εργασία απεικονίζεται στην εικόνα 6. 

. 

 

Εικόνα 6 . Γενική δομή βιβλίου (Tomi & Rambli, 2013). 

 

     Το φυσικό βιβλίο Ε.Π. αποτελεί το πραγματικό περιβάλλον και περιλαμβάνει 

σελίδες με εικόνες και έντυπο κείμενο (story page) καθώς και σελίδες με δείκτες 

(marker page) (Εικόνα 7). Οι «story page» είναι οι κοινές σελίδες ενός παραμυθιού, οι 

«marker page» είναι οι σελίδες που αποτελούνται από έναν δείκτη που 

αντιπροσωπεύει  κάθε χαρακτήρα 3D με κινούμενη εικόνα εντός της τρέχουσας 

σελίδας. Στην εφαρμογή Ε.Π., υπάρχουν τρεις μέθοδοι κύριας απεικόνισης: η  HMD, η 

οθόνη χειρός, όπως κινητές συσκευές, και μέσω της χρήσης χωρικής απεικόνισης  

(Bimber & Raskar,  2005; Van Krevelen & Poelman, 2010). Στην έρευνα αυτή 

χρησιμοποιείται η οθόνη μιας κινητής συσκευής για την προβολή της επαύξησης του 

βιβλίου καθώς θα βοηθήσει τον χρήστη να βιώσει την ιδέα της Ε.Π. διατηρώντας 

παράλληλα το πλαίσιο ανάγνωσης ενός κανονικού βιβλίου. 
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Εικόνα 7. Φυσικό βιβλίο Ε.Π., story page (αριστερά) και marker page (δεξιά) (Tomi & Rambli, 

2013). 

     Στο βιβλίο Ε.Π., η σελίδα σήμανσης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πλήρως 

«αόρατη» για τον χρήστη. Ανατρέχοντας στις εικόνες 6 και 7, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η σελίδα με την σήμανση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην αποκλίνει από το φυσικό βιβλίο και να έχει μια συνέχεια με την υπόλοιπη 

εικονογράφηση. Ο δείκτης Ε.Π. που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στην υψηλή αντίθεση 

και στο λεπτομερές χαρακτηριστικό της εικόνας (Azuma, 1997). Στην εικόνα 8 

φαίνεται η αλληλεπίδραση με το βιβλίο Ε.Π. χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα του χεριού.  

 

 

Εικόνα 8. Αλληλεπίδραση με το βιβλίο Ε.Π. χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα (Tomi & Rambli, 

2013).              

     Αυτή η εφαρμογή δεν προσθέτει μόνο τον τρισδιάστατο χαρακτήρα , την κινούμενη 

εικόνα και τον ήχο, αλλά παρέχει επίσης στους χρήστες και την αφήγηση της εκάστοτε 

σελίδας. Η  αφήγηση στοχεύει στο να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τα παιδιά στην 
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ανάγνωση της ιστορίας. Επιδιώκεται επίσης και η εκμάθηση των αριθμών μέσα από 

την επαύξηση, όπως φαίνεται στην εικόνα 9. 

 

 

Εικόνα 9.Εκμάθηση αριθμών με το βιβλίο Ε.Π. (Tomi & Rambli, 2013). 

 

     Όπως φαίνεται και στην εικόνα 9 το τμήμα εκμάθησης των αριθμών αυτής της 

εφαρμογής είναι ιδιαίτερα διαδραστικό και κατάλληλα σχεδιασμένο για μικρά παιδιά. 

Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το βιβλίο χρησιμοποιώντας το δάχτυλό του για να 

μετρήσει μαζί με την κίνηση του εικονικού τρισδιάστατου μοντέλου στο βιβλίο, 

επιτρέποντας τη φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του βιβλίου. Με αυτό 

τον τρόπο εφαρμόζεται πλήρως η έννοια της συμμετοχής του μαθητή στο μαθησιακό 

περιβάλλον και στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, ο εξαιρετικά διαδραστικός 

σχεδιασμός της εφαρμογής της Ε.Π. στο βιβλίο δημιουργεί μια διασκεδαστική, 

κινητήρια και συναρπαστική διδασκαλία και αποτελεί ελκυστικό εργαλείο μάθησης. 

 

     Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε στα πλαίσια μιας έκθεσης ενώ τα παιδιά που 

συμμετείχαν σε αυτή την παρουσίαση και το χρησιμοποίησαν ήταν από διαφορετικές 

ηλικίες και με διαφορετικό υπόβαθρο. Με τη μέθοδο της παρατήρησης 

καταγράφηκαν οι στοχευόμενες ανατροφοδοτήσεις των χρηστών, τόσο των ίδιων των 

παιδιών όσο και των γονιών τους. Ο ενθουσιασμός με την χρήση της Ε.Π. σε ένα 

βιβλίο, η αλληλεπίδραση με τον τρισδιάστατο χαρακτήρα, η μέτρηση με έναν 

διαφορετικό τρόπο,  η προσέλκυση της προσοχής, η εύκολη χρήση της εφαρμογής 

ακόμη και από τα μικρότερα παιδιά, το ενδιαφέρον για την διαθεσιμότητα του 

βιβλίου και της εφαρμογής στην αγορά αποτελούν κίνητρα για την ανάπτυξη και 

βελτίωση  βιβλίων Ε.Π. για την προσχολική εκπαίδευση(Tomi & Rambli, 2013). 
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     3.5.1.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΗ 

     Η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Huang και Fong (2015) αποσκοπούσε στη 

διερεύνηση της σκοπιμότητας της χρήσης της τεχνολογίας Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στην τέχνη στο νηπιαγωγείο. Μια μελέτη περίπτωσης διεξήχθη σε 

ένα τυπικό νηπιαγωγείο στο Χονγκ Κονγκ, με μια κατηγορία παιδιών ηλικίας 

τεσσάρων έως πέντε ετών (N = 30), τον δάσκαλο της τάξης τους, τον καθηγητή Τ.Π.Ε. 

καθώς και δύο γονείς εθελοντές. Μια σειρά από καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες με χρήση Ε.Π. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην τάξη. Η 

αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αξιολογήθηκε με τριγωνισμό 

ημιδομημένων συνεντεύξεων δασκάλων και γονέων, με την παρατήρηση και με 

έρευνα  που δόθηκαν στα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα παιδιά θα 

μπορούσαν να σχεδιάσουν, να ελέγξουν και να αλληλεπιδράσουν με τα κινούμενα 

αντικείμενα που δημιουργούνται από την εφαρμογή Ε.Π., Όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς υποστήριξαν αυτήν την παιδαγωγική καινοτομία, ενώ οι δάσκαλοι και οι 

γονείς ανησυχούσαν για τις παρενέργειες της χρήσης της Ε.Π. στην προσχολική 

εκπαίδευση. Επίσης εξετάστηκαν δυνατότητες βελτίωσης και επιπτώσεις στην τέχνη . 

     Η τάξη στην οποία έγινε η έρευνα,  διδάχθηκε το περιεχόμενο του παιχνιδιού με 

κινούμενα γραφικά Ε.Π. που υποστηρίζεται από μια εφαρμογή κινητού Ε.Π., ( mix 

colAR, http://colarapp.com/ ). Αυτή η εφαρμογή ισχύει τόσο για τα συστήματα 

Android όσο και για τα iOS και μπορεί να μετατρέψει τις παραδοσιακές 2D 

χρωμοσελίδες  σε 3D μοντέλα (αντικείμενα Ε.Π.) που κυριολεκτικά ξεπηδούν μέσα 

από τη σελίδα. Για να ελεγχθούν οι διαφορετικές επιπτώσεις της Ε.Π. μεταξύ της 

διδασκαλίας ολόκληρης τάξης και της δραστηριότητας σε μικρές ομάδες, 

προγραμματίστηκαν σκόπιμα τρεις συναντήσεις εργαστηρίων "mix mix" μέσα σε δύο 

εβδομάδες. Μια διδασκαλία με ολόκληρη την τάξη και δύο συνεδρίες 

δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες). Κάθε εργαστήριο είχε διάρκεια  20 -30 λεπτά. 

    Στην διδασκαλία με ολόκληρη την τάξη (εικόνα 10) η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις 

χρωμοσελίδες στα παιδιά και το καθένα διαλέγει αυτή που του αρέσει περισσότερο 

(step 1), τα παιδιά επιλέγουν τα χρώματα της αρεσκείας τους (κραγιόνια και 

χρωματιστά μολύβια) για να βάψουν την χρωμοσελίδα (step 2) και αφού 

ολοκληρώσουν τα έργα τους η εκπαιδευτικός ρωτάει ποιο παιδί θέλει να μοιραστεί με 
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την υπόλοιπη τάξη το έργο του (step 3). Στη συνέχεια, μέσω της κάμερας της κινητής 

συσκευής,  επιδεικνύεται το έργο του παιδιού στην οθόνη της ταμπλέτας και μέσω 

της εφαρμογής Ε.Π., παρουσιάζεται η επαύξηση στο έργο (step 4). Τέλος 

ενθαρρύνονται τα παιδιά να μιλήσουν για αυτή την εμπειρία, τι παρατήρησαν, τι 

άκουσαν και τι συνέβη στη χρωμοσελίδα τους (Step 5). 

 

Εικόνα 10. Εργαστήριο "colAR mix" με όλη την τάξη (Huang & Fong, 2015). 

   Τα εργαστήρια μικρής ομάδας (εικόνα 11) πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τεσσάρων 

παιδιών και ενός ζευγαριού παιδιών, χωριστά, σε δύο συνεδρίες. Η εκπαιδευτικός 

κατέβασε 60 αντίγραφα των φύλλων «dot day» από την ιστοσελίδα colAR (Step 1). 

Κάθε παιδί παίρνει την ίδια σελίδα «dot day» για να ζωγραφίσει ότι θέλει μέσα στον 

κύκλο. Τα παιδιά χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία ζωγραφικής, όπως κραγιόνια, 

χρωματιστά μολύβια και αυτοκόλλητα για να δημιουργήσουν τα αριστουργήματα 

τους(Step 2). Τέλος επιδεικνύεται το κάθε έργο “dot day” στην κάμερα και μέσω της 

εφαρμογής Ε.Π. παρουσιάζεται η επαύξηση στο έργο τους (Step 3). Και πάλι τα παιδιά 

καλούνται να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας «τι κάνει η μπάλα τους». 

Στο τέλος τα παιδιά, μέσω της εφαρμογής Ε.Π., πειραματίζονται ελεύθερα με τα έργα 

τους, αλληλεπιδρούν με τα έργα των άλλων και μαθαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες 

μεταξύ τους. 
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Εικόνα 91. Εργαστήριο "colAR mix" σε μικρές ομάδες (Huang & Fong, 2015). 

 

     Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν πως τα  αντικείμενα Ε.Π. έδωσαν στα παιδιά 

έμπνευση και διέγερση, εμπλέκοντάς τα βαθιά στη διαδικασία της μάθησης. Φώναζαν 

για να περιγράψουν πως τα αντικείμενα Ε.Π. έμοιαζαν με αυτά «Δείτε! Πηδάει!», 

«Πετάει στον ουρανό!» και το ίδιο κάνανε και τα παιδία μιμούμενα το επαυξημένο 

μοντέλο . Στην ερώτηση «Σας αρέσει να παίζετε με αυτό», όλα τα παιδιά (100%) 

επέλεξαν «Ναι» και στην κλίμακα των χαμόγελων το 100% των παιδιών επέλεξαν το 

χαρούμενο πρόσωπο. Όταν ερωτήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν το πιο 

ευτυχισμένο πρόσωπο σε αυτή τη δραστηριότητα, μερικά παιδιά είπαν ότι τα 

αντικείμενα Ε.Π. «εμφανίζονται με μαγεία» ή «είναι τόσο αστείο».  

 

3.5.1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ  

     Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ειδικοί εκτιμούν ιδιαίτερα τη χρήση της Ε.Π. και του 

ρομπότ χάρη στα  θετικά και αναπτυξιακά τους αποτελέσματα στην εκπαίδευση και 

λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τα παιδιά (Jo & Kim, 2011).  

     Οι Jo και Kim (2011) πραγματοποίησαν μια μελέτη με σκοπό να εξετάσουν την 

καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της βοηθητικής χρήσης ενός  ρομπότ – 

προβολέα (robot projector) που βασίζεται στην Ε.Π., σε μια δραστηριότητα  

δραματοποίησης των παιδιών, από τρεις διαφορετικές σκοπιές (ηθοποιοί, θεατές, 

καθηγητές- χειριστές). Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα με ένα 

κινητό ρομπότ εξοπλισμένο με κάμερα προβολής, που βοηθάει στη διαχείριση της 

δραστηριότητας δραματοποίησης των παιδιών προβάλλοντας σκηνικά και 
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δημιουργώντας ένα συνθετικό βίντεο, όπου π.χ. τα πρόσωπα των παιδιών 

αντικαθίστανται με γραφικούς χαρακτήρες. Η μελέτη αυτή βασίζεται στη μέθοδο 

Delphi. Η μέθοδος Delphi βασίζεται σε διαρθρωτικές έρευνες και χρησιμοποιεί 

πληροφορίες από την εμπειρία και τη γνώση των συμμετεχόντων, οι οποίοι είναι 

κυρίως ειδικοί στον σχετικό τομέα  

(http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_delphi.htm). Υπάρχει 

συμφωνία ότι η μέθοδος Delphi είναι μια έρευνα εμπειρογνωμόνων σε δύο ή 

περισσότερους «γύρους» στους οποίους, στον δεύτερο και σε μεταγενέστερο γύρο 

της έρευνας, τα αποτελέσματα του προηγούμενου γύρου δίδονται ως 

ανατροφοδότηση (Cuhls, 1998). Στην προκειμένη περίπτωση έλαβαν μέρος μια ομάδα 

που αποτελείται από 33 επαγγελματίες οι οποίοι ανήκουν σε τρεις ξεχωριστές 

περιοχές, πιο συγκεκριμένα, 11 εμπειρογνώμονες εκπαίδευσης παιδιών (καθηγητές 

πανεπιστημίων που ασχολούνται με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση), 11 παιδαγωγοί 

(νηπιαγωγοί και διευθυντές νηπιαγωγείων) και 11 εμπειρογνώμονες τεχνολογίας 

ρομπότ και Ε.Π..  

     Σε πρώτη φάση οι εμπειρογνώμονες παρακολουθούν μια μικρή ταινία (εικόνα 12) 

που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δραματοποίησης.    

 

Εικόνα 102. Στιγμιότυπο από την πραγματική ανάπτυξη δραματοποίησης των παιδιών και 
του βοηθού ρομπότ Ε.Π. (Jo & Kim, 2011). 
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     Όπως παρατηρείται και στην εικόνα 12 το σκηνικό της δραματοποίησης 

προβάλλεται στην οθόνη του προβολικού, τα παιδιά ηθοποιοί παίρνουν τις θέσεις 

τους μπροστά από το ψηφιακό σκηνικό. Κάθε παιδί ηθοποιός έχει στο κεφάλι του μια 

καρτέλα με  ένα δείκτη (marker) Ε.Π., αντικαθιστώντας τα πρόσωπα των παιδιών με 

ψηφιακούς χαρακτήρες. Ο βοηθός ρομπότ κινείται στο χώρο, γυρίζοντας δεξιά και 

αριστερά και με τη βοήθεια της κάμερας καταγράφει  τη δραματοποίηση. Μέσω του 

Συστήματος Ε.Π. αυτό το οποίο έχει καταγραφεί από το ρομπότ βοηθό προβάλλεται 

επαυξημένο στην οθόνη της τηλεόρασης. Τα παιδιά θεατές έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν την δραματοποίηση με φυσικό και επαυξημένο τρόπο ενώ οι 

εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που χειρίζονται τα συστήματα. Το βίντεο αυτό δίνεται 

στους εμπειρογνώμονες για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επαύξηση της 

δραματοποίηση των παιδιών και τον βοηθητικό ρόλο του ρομπότ. 

     Η έρευνα αυτή κάλυψε πέντε βασικές κατηγορίες ερωτήσεων: αναπτυξιακές και 

εκπαιδευτικές αξίες, αντίκτυπο στον ρόλο του εκπαιδευτικού, δυνατότητα εφαρμογής 

και ειδικές εκτιμήσεις στο νηπιαγωγείο, εξωτερικό περιβάλλον και απαιτούμενη 

υποστήριξη, κριτήρια για την επιλογή της ιστορίας στη δραστηριότητα 

δραματοποίησης. Για τα παιδιά- ηθοποιούς και τα παιδιά- θεατές παρατηρήθηκαν  

βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της γλωσσικής ανάπτυξης, 

της δημιουργικής και επιστημονικής σκέψης, ενώ η επιτυχής λειτουργία εξαρτάται 

πραγματικά από τη διαχείριση των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα ελέγχοντας 

αποτελεσματικά το ρομποτικό βοηθό, καθώς απαιτείται σχετική αυτονομία και 

εξωτερικός έλεγχος ώστε να αποφευχθούν οι τεχνικές διακοπές. Εν ολίγοις, το 

ρομπότ, στη διαχείριση της δραματικής δραστηριότητας των παιδιών με βάση την 

Ε.Π., δεν ανακουφίζει μόνο το βάρος του συντονισμού του παιχνιδιού και της 

λειτουργίας του συστήματος Ε.Π., αλλά και από μόνο του χρησιμεύει ως άλλη 

οντότητα εστίασης της προσοχής οδηγώντας σε ενισχυμένα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν τη χρήση της Ε.Π. και του ρομπότ 

καθώς δημιουργεί μια πολυτροπική μαθησιακή εμπειρία. 

    Σύμφωνα με τους Jo και Kim (2011) ένα βήμα μπροστά στην έρευνα μπορεί να είναι 

ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων αυτών των δύο τεχνολογιών, δηλαδή της Ε.Π. και 

του ρομπότ, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαχείριση μιας νέας πλουσιότερης 

μορφής δραματοποίησης των παιδιών.  
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3.6 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

     Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια ανερχόμενη τεχνολογία με πολλά 

μαθησιακά οφέλη. Το πλεονέκτημα της να συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο με 

εικονικά (computer-generated) αντικείμενα, δίνοντας την αίσθηση συνύπαρξης 

εικονικού και πραγματικού κόσμου, εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. Τα πεδία 

εφαρμογής της στην εκπαίδευση ποικίλουν και ως προς το γνωστικό αντικείμενο και 

ως προς την εκπαιδευτική βαθμίδα. Ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση, η 

κατάλληλη ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας σε δραστηριότητες που έχουν νόημα 

για τα ίδια τα παιδιά επιφέρει σπουδαία μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο όμως, 

όπως ήδη έχει αναφερθεί, υπάρχει σαφής έλλειψη μελετών σχετικά με την εφαρμογή 

της τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας στην ηλικία των 3-5 ετών, μια 

ηλικία  που έχει διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους (Campos & Pessanha, 2011). 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιείται η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας 

ενώ ευελπιστεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό των βιβλιογραφικών πηγών που 

σχετίζονται με αυτήν. 

     Από την άλλη πλευρά, τα ρομπότ είναι επίσης ένα άλλο αναδυόμενο μέσο  που 

εμπλέκεται, λόγω των δυνατοτήτων του, στην παιδική εκπαίδευση (Hyun et al. 2009).  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται λόγος για μια ακόμη ανερχόμενη τεχνολογία στο 

χώρο της εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Ρομποτική, όπου παρατίθενται οι ορισμοί 

της, αναλύονται τα μαθησιακά της οφέλη δίνοντας έμφαση στην προσχολική 

εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και εξελίσσονται με 

αλματώδεις ρυθμούς. Στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης πολύ σημαντικός είναι και ο 

ρόλος που διαδραματίζουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Μια πτυχή των Τ.Π.Ε. αποτελεί και η 

ρομποτική με την ευρεία χρήση των ρομπότ τόσο στην έρευνα και στην ιατρική, στην 

εξερεύνηση, στη διάσωση όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες (Παυλή, 2013, όπ. αναφ. 

στο Λαμπάκη, 2017). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Fujitsu Laboratories Kazuo 

Murano, «το ρομπότ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η τεχνολογία του 21ου αιώνα, 

όπως το αυτοκίνητο ήταν η τεχνολογία του 20ού αιώνα. Αναμένεται να αντιμετωπίσει 

πολλά κοινωνικά ζητήματα στην Ιαπωνία και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες –με την 

ταχεία αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών, παρέχοντας ασφάλεια, και 

βελτίωση της άνεσης και της καθημερινής ζωής» (Αναγνωστάκης και Φαχαντίδης, 

2014). 

 

     Σύμφωνα με την άποψη αυτή κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση της Ρομποτικής 

στη βάση μιας κοινωνίας που είναι η παιδεία με στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές 

ως αυριανούς πολίτες του κόσμου εφοδιάζοντας τους με τις δεξιότητες εκείνες που 

απαιτούνται, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να ανταποκριθούν 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Αναγνωστάκης και Φαχαντίδης, 2014). 

 

     Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για ενσωμάτωση της ρομποτικής στην 

εκπαίδευση καθώς διαδραματίζει κύριο ρόλο στις τεχνολογικά πλέον εξαρτώμενες 

κοινωνίες  (Μυλωνά, 2014). 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι ορισμοί για την Εκπαιδευτική Ρομποτική, 

παρουσιάζονται τα μαθησιακά οφέλη της στην προσχολική εκπαίδευση εστιάζοντας 

στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, 

το οποίο αξιοποιείται και στην παρούσα έρευνα. 
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4.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
 

     Η «Εκπαιδευτική Ρομποτική» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ρομπότ  

που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εκπαίδευσης για διδασκαλία και μάθηση ( 

Russell & Norvig, 2003, σελ. 1, 29; Denis & Hubert, 2001; Sklar, Eguchi, Azhar, & Sklar, 

2007; Eguchi, 2008; Miller, Nourbakhsh & Siegward, 2008; Nourbakhsh, Hamner, 

Lauwers, Bernstein, & Disalvo, 2006, όπ. αναφ. στο Virnes, 2014). 

 

     Ο όρος «Εκπαιδευτική Ρομποτική» αναφέρεται στη διδακτική πρακτική κατά την 

οποία τα ρομπότ αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να προσεγγιστούν 

γνώσεις είτε μέσα από τα ρομπότ είτε για τα ίδια τα ρομπότ (Μισιρλή και Κόμης, 

2012). 

 

     Σύμφωνα με το Alimisis (2009;2013, p.63) η «Εκπαιδευτική Ρομποτική» αναφέρεται 

ως ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης (της επιστήμης, 

των μαθηματικών, της τεχνολογίας, της πληροφορικής και άλλων σχολικών 

μαθημάτων ή διεπιστημονικών δραστηριοτήτων) και την ανάπτυξη γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών από την προσχολική ακόμη ηλικία μέχρι και το 

Λύκειο. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής στη μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνουν τις ερευνητικές δεξιότητες, τη 

δημιουργική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, την 

επικοινωνία και την ομαδική εργασία, με λίγα λόγια όλες τις απαραίτητες δεξιότητες 

που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο του 21ου αιώνα (Alimisis, 2013, 64). 

 

     Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (Ε.Ρ.) έχει αναδειχθεί ως ένα μοναδικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο που μπορεί να προσφέρει πρακτικές δραστηριότητες προσφέροντας 

διασκέδαση και δημιουργώντας ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που 

ενδυναμώνει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών (Eguchi, 2010). Η 

Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο 

συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό 

(κοινωνικοποίηση,απομυθοποίηση)(http://edurobotics.weebly.com/epsilonkappapial
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phaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942rhoomicronmupiomicrontauiotakappa942.

html). 

 

      Ο όρος «Εκπαιδευτική Ρομποτική» έκανε την εμφάνιση του κατά τη δεκαετία του 

΄60 μέσα από το παιδαγωγικό ρεύμα της γλώσσας προγραμματισμού της Logo, 

γνωρίζοντας σημαντική εξέλιξη. Από παιδαγωγικής σκοπιάς η γλώσσα αυτή βασίζεται 

στη θεωρία του κλασικού εποικοδομισμού του Piaget και ειδικότερα στη θεωρία του 

κατασκευαστικού εποικοδομισμού του Papert (Papert, 1991; Resnick, 1994, όπ. αναφ. 

στο Μπόκος, 2014). Αντίστοιχα και η Ε.Ρ. βασίζεται στη θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού και  του κονστραξιονισμού (Alimisis, 2013, p.63) .  

 

     Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη προσέγγισης της 

Ε.Ρ. (Eguchi, 2010): 

 Προσέγγιση με βάση τα θεματικά προγράμματα σπουδών: οι τομείς του 

προγράμματος σπουδών ενσωματώνονται γύρω από ένα ειδικό θέμα για 

μάθηση και η μελέτη βασίζεται κυρίως μέσω της έρευνας και της επικοινωνίας 

(Detsikas & Alimisis, 2011; Litinas & Alimisis, 2013, όπ. αναφ. στο Alimisis, 

2013, p.65) 

 Προσέγγιση βασισμένη στο έργο: οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να 

διερευνήσουν τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TERECoP, Εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στις ενισχυμένες με ρομποτική δομημένες παιδαγωγικές 

μεθόδους (http://terecop.eu/)(Alimisis, 2009, όπ. αναφ. στο Alimisis, 2013, 

p.65) 

  Προσέγγιση βάσει στόχων: οι μαθητές ανταγωνίζονται συμμετέχοντας στις 

προκλήσεις των τουρνουά ρομποτικής που λαμβάνουν χώρα κυρίως εκτός 

σχολείου, όπως είναι η διοργάνωση FIRST Lego League 

(http://www.firstlegoleague.org),RoboCupJunior(http://www.robocupjunior.or

g), Trophée de robotique στη Γαλλία (http://www.planete-sciences.org/robot), 

η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Ελλάδα (http://wrohellas.gr ) και 

πολλά άλλα. 
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  4.3 ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ LOGO 

 

     Σύμφωνα με την Αθανασοπούλου (2010) «Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO 

σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του  6́0, για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς, στο 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), από ομάδα ερευνητών στην Τεχνητή 

Νοημοσύνη με επικεφαλής τον Seymour Papert. Το όνομα της οφείλεται στην 

Ελληνική λέξη «λόγος» και βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα: πρώτον, η εμπειρία 

με την LOGO οδηγεί στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, 

δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα μαθήματα, δεύτερον, η LOGO 

συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών. Σύμφωνα με αυτή, 

η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα 

προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο. Οι κονστραξιονιστές πηγαίνουν ένα βήμα πιο 

πέρα και επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και 

χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν, συνεπώς, να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέους 

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

 

      Στην εκπαιδευτική ρομποτική τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια τύπου LOGO (Bee-

bot και Pro-bot) συνιστούν μια ειδική κατηγορία και βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή 

στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Πρόκειται για προγραμματιζόμενα 

ρομπότ, τον έλεγχο των οποίων έχει ο ίδιος ο χρήστης ως προς την κίνηση και τη 

διαδρομή που θα εκτελέσουν. Ο χρήστης αρχικά σκέφτεται και σχεδιάζει τη διαδρομή 

και στη συνέχεια προγραμματίζει το ρομπότ βάση αυτού του σχεδιασμού, 

ακολουθώντας τις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού LOGO, η οποία του παρέχει 

έναν διαλογικό τρόπο προγραμματισμού.  

 

     Μέσα από τον προγραμματισμό αυτό ευνοείται η ανάπτυξη μεταγνωστικής 

ικανότητας των παιδιών καθώς τους δίδονται ευκαιρίες αναστοχασμού σχετικά με τον 

τρόπο σκέψης τους, βελτιώνεται η ικανότητα των παιδιών να επιλύουν προβλήματα 

και προάγεται η ικανότητα του χωρικού προσανατολισμού (Clements, Douglas & 

Sarama, 2002; Μισιρλή και Κόμης, 2012). 
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4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ BEE-BOT 

 

     Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγραμματιζόμενα παιχνίδια που βασίζεται στη 

γλώσσα προγραμματισμού LOGO είναι και το Bee-bot, το οποίο ενσαρκώνει τη 

χελώνα LOGO. 

 

     Το Bee-bot είναι μια προγραμματιζόμενη συσκευή δαπέδου σε μορφή μέλισσας 

ενώ ο προγραμματισμός του, βασιζόμενος στις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού 

Logo (Κόμης, 2016), γίνεται από ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων που βρίσκονται 

στο επάνω μέρος του (on board) με ένα απλό πάτημα, καθιστώντας τη διεπιφάνεια 

πολύ απλή και εύχρηστη ακόμη και για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Εικόνα 13).  

 

 

Εικόνα 113. Πλήκτρα εντολών προγραμματισμού του Bee-bot. 

 

     Τα πλήκτρα αυτά, παρέχουν τη δυνατότητα απτικού προγραμματισμού (tangible 

programming), που είναι κατάλληλος για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Κόμης, 

2016). Υπάρχουν τέσσερα πορτοκαλί πλήκτρα τα οποία σχετίζονται με την 

κατεύθυνση της κίνηση της μέλισσας σε εμπρόσθια, οπίσθια και σε περιστροφική 

(δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) κίνηση. Η κίνηση του Bee-bot γίνεται με «βήμα» 15 

εκατοστών ενώ η περιστροφή του κατά 90ο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Στο 

κέντρο ακριβώς βρίσκεται ένα πράσινο πλήκτρο με την ένδειξη «Go» το οποίο 

χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού για την εκτέλεση των 

εντολών. Τέλος υπάρχουν δυο μπλε πλήκτρα , το «X» ή αλλιώς «CLEAR» με το οποίο 

προσφέρεται η δυνατότητα διαγραφής του προγραμματισμού που έχει προηγηθεί και 

το «||» ή «PAUSE» με το οποίο διακόπτεται η εκτέλεση των εντολών για 1 
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δευτερόλεπτο προσφέροντας τη δυνατότητα στο παιδί-προγραμματιστή να εντοπίσει 

τυχόν λάθη και παραλείψεις στον προγραμματισμό του. Μπορούν να δοθούν μέχρι 

και 40 εντολές τη φορά ενώ το πάτημα κάθε εντολής συνοδεύεται από έναν ήχο και 

στιγμιαίο φωτισμό των ματιών του Bee-bot, το ίδιο συμβαίνει και κατά την εκτέλεση 

της κάθε εντολής, ενώ η ολοκλήρωση των εντολών συνοδεύεται με αναβόσβημα των 

ματιών και συγχρονισμένο ήχο. Έτσι τα παιδιά είναι σε θέση θα μπορούν να 

διακρίνουν τις εντολές κατά την εκτέλεση τους. 

     Το Bee-bot μπορεί να κινηθεί πάνω σε λεία επίπεδη επιφάνεια (πάτωμα, χαλί, 

γυαλί, ξύλο κλπ.), είναι μικρό σε μέγεθος και συμπαγές που το καθιστούν  εύχρηστο 

από παιδιά προσχολικής ηλικίας και συνάμα ανθεκτικό. Τροφοδοτείται από μια 

ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η φόρτιση γίνεται μέσω ενός τυπικού 

φορτιστή USB ή θύρα USB του υπολογιστή ενώ σε περίπτωση που μένει ανοιχτό  και 

αδρανές για 2 λεπτά μπαίνει σε κατάσταση ύπνου.  

 

     Η αξιοποίηση του Bee-bot μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών σεναρίων διευκολύνει την ανάπτυξη εννοιών προγραμματισμού και 

αλγοριθμικής σκέψης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Μισιρλή και Κόμης, 2012). Τα 

ρομποτικά παιχνίδια όπως το Bee-bot βοηθούν τα παιδιά να «εξωτερικεύσουν 

διαισθητικές προσδοκίες» (Papert, 1980, σ.145,’οπ. αναφ. στο Highfield, 2010). Καθώς 

τα παιδιά προγραμματίζουν το παιχνίδι βλέπουν άμεσα την κίνηση του, και 

αντιλαμβάνονται εάν το σχέδιο τους εκτελέστηκε όπως το περίμεναν, γεγονός που 

τους προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση. Αυτή η οπτική διαδικασία είναι που 

βοηθάει τα παιδιά να αναστοχαστούν τον προγραμματισμό τους και επιπλέον να 

κάνουν τις μαθηματικές έννοιες «περισσότερο προσβάσιμες στον αναστοχασμό» 

(“more accessible to reflection”) (Papert, 1980, σ.145, όπ. αναφ. στο Highfield, 2010). 

 

     Μέσα από την διαδικασία του προγραμματισμού της μέλισσας και της κίνησης της 

πάνω στο δάπεδο τα παιδιά βελτιώσουν τις ικανότητες τους να επιλύουν προβλήματα 

ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες χωρικού προσανατολισμού (Clements, Douglas 

& Sarama, 2002). Ακόμη τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εισάγονται στην τεχνολογία 

ελέγχου και έρχονται σε μια πρώτη επαφή με βασικές έννοιες προγραμματισμού 

(Αλιμήσης, Δημητριάδης, Κόμης, Μπράτισης, Φαχαντίδης και Φεσάκης,2012 · Κόμης, 
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2016) μέσα από τη διαδικασία καθοδήγησης δίνοντας εντολές στο Bee-bot ενώ 

κατανοούν τους κανόνες της Ρομποτικής (Mioduser & Levy, 2010, όπ. αναφ. στο 

Sullivan et al., 2013). 

 

     Τέλος, η αυτονομία που χαρακτηρίζει τα προγραμματιζόμενα ρομπότ, όπως το Bee-

bot, επιδρά ως θετικό κίνητρο και παρότρυνση  κυρίως στα παιδιά πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Κόμης, 2004) εμπλέκοντας τα στη μάθηση μαθηματικών εννοιών με 

παιγνιώδη τρόπο (Highfield 2010), ενώ παράλληλα φέρνουν νέα διάσταση στα 

παιχνίδια ρόλων τους (Janka, 2008). 

 

4.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

     Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερο εμπλέκεται η 

τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς εντάσσονται καινοτόμες τεχνολογίες 

ακόμη και στην προσχολική εκπαίδευση. Η Τεχνολογία της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας καθώς και η Εκπαιδευτική Ρομποτική όπως ήδη έχει αναφερθεί 

αποτελούν καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης. Από τη μια η επαυξημένη 

πραγματικότητα αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαίδευση μικρών παιδιών (Cascales, et al., 2013) και από την άλλη η ρομποτική και 

ο προγραμματισμός μπορούν να προσφέρουν έναν συναρπαστικό τρόπο στα μικρά 

παιδιά να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία και την πληροφορική (Sullivan & Bers, 

2016). Σύμφωνα με τους Jo και Kim (2011) ένα βήμα μπροστά στην έρευνα μπορεί να 

είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων αυτών των δύο τεχνολογιών, δηλαδή της 

Ε.Π. και της Ε.Ρ.. 

 

     Μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και το έργο των Τσαλικίδη 

και Μελισίδη (2017) με θέμα «Παίζοντας με το μπαλόνι και το αυτοκίνητο» στο οποίο 

παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο με κύριο σκοπό την επαφή των μικρών σε 

ηλικία μαθητών, νήπια και προνήπια, με την ρομποτική και τον προγραμματισμό. Το 

έργο αυτό υλοποιήθηκε σε τρία τμήματα ενός νηπιαγωγείου στην Ελλάδα. Στο 

σενάριο αυτό αξιοποιείται το περιβάλλον MIT Scratch online, η τεχνολογία 
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επαυξημένης πραγματικότητας και ένα σετ ρομποτικής LEGO WeDO 2.0, ενώ ο 

παιγνιώδης και ψυχοκινητικός τρόπος με τον οποίο διαδραματίζεται το σενάριο και οι 

δραστηριότητες συμβαδίζουν απόλυτα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.  

      

     Πιο συγκεκριμένα η δημιουργία του σεναρίου έγινε με βάση τις παιδαγωγικές 

τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας 

και σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς των τμημάτων. Στοχεύοντας σε μία πρώτη 

καλή επαφή των μαθητών με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας 

(Augmented Reality – AR) μέσα από ένα παιχνίδι, αξιοποιείται παράλληλα η 

εκπαιδευτική ρομποτική με το σετ ρομποτικής WeDo Lego 2.0 και όλα αυτά 

προγραμματισμένα και υλοποιημένα στο περιβάλλον του MIT Scratch online.  

     

     Αρχικά διαμορφώθηκε ο χώρος του νηπιαγωγείου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

του σεναρίου. Στήθηκε μια οθόνη προβολής, απέναντι από αυτήν και σε απόσταση 

τριών μέτρων τοποθετήθηκε ένα γραφείο και μπροστά από το γραφείο τοποθετήθηκε 

ο βιντεοπροβολέας. Κάτω από την οθόνη προβολής τοποθετήθηκε, με μέτωπο προς 

το γραφείο,  ο φορητός υπολογιστής με την ενσωματωμένη κάμερα ώστε να δείχνει, 

στην οθόνη προβολής, τα παιδιά που θα παίζουν το παιχνίδι κουνώντας τα χέρια τους 

και πηδώντας για να σκάσουν το μπαλόνι. Έτσι επιτυγχάνεται η επαυξημένη 

πραγματικότητα καθώς προβάλλεται στην οθόνη προβολής όχι μόνο το ψηφιακό 

μπαλόνι (πρόγραμμα scratch) αλλά και τα παιδιά που προσπαθούν να το σκάσουν. 

 

     Το αυτοκίνητο ρομπότ τοποθετείται δύο μέτρα πίσω από το γραφείο ενώ οι 

παίκτες δεν έχουν οπτική επαφή μαζί του, παρά μόνο τα παιδιά παρατηρητές. Το 

σημείο έναρξης του αυτοκινήτου ρομπότ οριοθετείται με μια ταινία και κάθε φορά 

που αναλαμβάνει άλλη ομάδα να παίξει επανατοποθετείται στην έναρξη.  

 

     Ο προγραμματισμός στο Scratch για το παιχνίδι αυτό είναι ήδη υλοποιημένος από 

τον εκπαιδευτικό όπως φαίνεται και στην εικόνα 14 . Υπάρχει η εντολή «ενεργοποίησε 

την προβολή κάμερας», έτσι με τη βοήθεια της κάμερας του φορητού υπολογιστή 

καταγράφονται οι κινήσεις των παιδιών και προβάλλονται σε συνδυασμό με το 

κινούμενο εικονικό μπαλόνι στην οθόνη προβολής. Κάθε φορά που τα παιδιά 

«αγγίζουν» ένα μπαλόνι ακούγεται ένας ήχος, αλλάζει το σκορ και προχωράει το 
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αυτοκίνητο αλλάζοντας χρώμα στο φως του. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα 

καταφέρει με το σκάσιμο των μπαλονιών να αυξήσει το σκορ της και να μετακινήσει 

όσο πιο μακριά γίνεται το αυτοκίνητο.   

 

 

Εικόνα 14. Προγραμματισμός παιχνιδιού στο Scratch (Τσαλικίδη και Μελισίδη, 2017). 

 

     Η διαφορά στο συγκεκριμένο σενάριο είναι η χρήση της επαυξημένης 

πραγματικότητας η οποία μεταλλάσσει ένα απλό παιχνίδι σε ένα παιχνίδι 

ψυχοκινητικό, όπου για τα μικρά παιδιά είναι ο κόσμος τους. Από το παιχνίδι αυτό 

προκύπτει ότι τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν είτε σαν παίκτες είτε σαν 

παρατηρητές, ήταν σε θέση να αντιληφθούν τη σχέση  που συνδέει το πρόγραμμα 

Scratch, την αλλαγή στο σκορ, το χρώμα του φωτός του αυτοκινήτου καθώς και την 

κίνηση του αυτοκινήτου ρομπότ με το σκάσιμο των μπαλονιών και όλα αυτά μέσα σε 

ένα επαυξημένο περιβάλλον. Τα παιδιά συνειδητοποιούν από πολύ μικρά ότι τα 

ρομπότ κάνουν ότι εμείς έχουμε προγραμματίσει να κάνουν.  

 

     Ένας ακόμη συνδυασμός των δυο καινοτόμων τεχνολογιών πραγματοποιήθηκε από 

την ίδια την ερευνήτρια τον Ιανουάριο του 2019 

(http://nipiablog.blogspot.com/2019/01/beebot.html), όταν στα πλαίσια του 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του WRO Hellas για το σχολικό 

έτος 2018-2019, που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
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κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου (https://wrohellas.gr/πανελλήνιος-διαγωνισμός-

εκπαιδ-2019 ), κλήθηκαν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά πιλοτικά τα νηπιαγωγεία 

με θέμα «Μια βόλτα στην πόλη μου» (https://wrohellas.gr/δράση-steam-

νηπιαγωγείο/ ). Τα παιδιά του Νηπίου καλούνται να φτιάξουν τον πρώτο τους 

αλγόριθμο χρησιμοποιώντας το Bee-bot και να παρουσιάσουν την πόλη τους με έναν 

απλό τρόπο, αναπτύσσοντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, η ερευνήτρια σε συνεργασία με την νηπιαγωγό του 

Νηπιαγωγείου Όσσας δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, το σενάριο του 

οποίου υποστηρίζεται από τον συνδυασμό της τεχνολογίας της επαυξημένης 

πραγματικότητας (εφαρμογή Aurasma) με την τεχνολογία της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής (Bee-bot), το οποίο συνάδει απόλυτα με το θέμα της παρούσας έρευνας.  

 

     Αρχικά  τα νήπια της Όσσας κατασκεύασαν μια μακέτα με τα τρισδιάστατα μνημεία 

του χωριού της Όσσας (Εικόνα 15) και προγραμματίζοντας το Bee-bot μας ξεναγούν 

σε αυτά, με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας, με σκοπό να βρουν το 

κλειδί του χωριού. 

 

Εικόνα 15. Μακέτα του χωριού της Όσσας. 

    Πιο συγκεκριμένα, το Bee-bot τοποθετείται στην αφετηρία (πράσινο κουτάκι), με 

την χρήση φορητής συσκευής σκανάρουν τα παιδιά το σημείο αυτό και μέσω της 

τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας λαμβάνουν από το Λέανδρο το λιοντάρι 

ένα ηχητικό μήνυμα με τον γρίφο που θα τους οδηγήσει στο πρώτο μνημείο του 

χωριού. Έτσι τα παιδιά, λύνοντας τον γρίφο βρίσκουν ποιό μνημείο πρέπει να 

επισκεφτούν και καλούνται να προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε να το οδηγήσουν σε 
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αυτό το μνημείο. Κάθε φορά που φτάνουν με το Bee-bot σε ένα μνημείο 

χρησιμοποιούν τη φορητή συσκευή σκανάροντας πάνω σε αυτό προκειμένου να 

λάβουν τις ακόλουθες οδηγίες. Τα μνημεία που επισκέπτονται τα παιδιά είναι τρία, 

πρώτα η Λαογραφική Συλλογή της Όσσας, έπειτα το Παλιό Παντοπωλείο και τέλος η  

Οικία Χατζή Χατζηχριστάκη όπως φαίνεται και στην εικόνα 16.  

 
Εικόνα 16. Στάσεις στα μνημεία του χωριού της Όσσας. 

Τα παιδιά σκανάροντας πάνω στα μνημεία παρατηρούν τα επαυξημένα στοιχεία 

(Εικόνα 17 ) .  

 

Εικόνα 17. Στιγμιότυπα επαύξησης των μνημείων. 
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     Τα επαυξημένα αυτά στοιχεία είναι εικόνες, ηχογραφημένοι γρίφοι που 

καθοδηγούν τα παιδιά ενώ τους προσφέρεται και η δυνατότητα πατώντας πάνω σε 

ένα επαυξημένο στοιχείο κάθε φορά να δουν το εσωτερικό αυτών των κτιρίων και να 

ακούσουν χρήσιμες πληροφορίες για (Εικόνα 18). 

 

 

Εικόνα 18 . Μέσω της Ε.Π. τα παιδιά λαμβάνουν πληροφορίες, με τη βοήθεια ψηφιακών 
εικόνων και ηχητικών μηνυμάτων (αριστερά) και με τη θέαση  βίντεο με το εσωτερικό του 

μνημείου (δεξιά). 

     Μέσα από τον προγραμματισμό του Bee-bot, τα παιδιά πραγματοποιούν μια 

ξενάγηση των μνημείων του χωριού της Όσσας, με τη βοήθεια της επαυξημένης 

πραγματικότητας(https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=OcjnH_tcDl

Q).  

 

     Τα παιδιά παρουσιάζουν στη συνέχεια το παιχνίδι τους στο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που διεξήχθη στις 10 Φεβρουαρίου 2019. 
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τα παιδιά ήταν σε θέση να περιγράψουν στους 
κριτές το παιχνίδι τους, να λύσουν τους γρίφους, να προγραμματίσουν σωστά το 
ρομπότ και να το οδηγήσουν στον τερματισμό παρουσιάζοντας όλα τα μνημεία του 
χωριού τους βρίσκοντας το κλειδί (http://nipiablog.blogspot.com/2019/02/wro.html ). 
Η παρουσίαση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες των κριτών, καθώς πρόκειται για τη 
βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης, ενώ υπήρξε και διάχυση του έργου στο 
διαδίκτυο (http://lagadas24.gr/site/index.php/roi-eidhsewn/item/1548-to-
nipiagogeio-ossas-ston-perifereiako-diagonismo-ekpaideftikis-rompotikis), 
(http://lagadas.net/index.php?act=viewProd&productId=9399). 
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4.6 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

     Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια ακόμη καινοτομία στο χώρο της 

εκπαίδευσης, πολλά υποσχόμενη και με πολλά μαθησιακά οφέλη, βρίσκοντας 

εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την προσχολική ακόμη ηλικία. Η 

εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την 

εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα - είναι γνωστό άλλωστε πως η 

μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται 

με το παιχνίδι. Η πτυχή του παιχνιδιού που εμπεριέχουν τα προγραμματιζόμενα 

ρομπότ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου και παρώθησης, κυρίως 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα στο νηπιαγωγείο η αξιοποίηση των 

προγραμματιζόμενων παιχνιδιών όπως είναι το Bee-bot μέσα από το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων διευκολύνει την ανάπτυξη 

εννοιών προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

(Μισιρλή και Κόμης, 2012). 

    Με το τέταρτο αυτό κεφάλαιο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της παρούσας 

εργασίας που αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα 

αυτή. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε προηγούμενες εμπεριστατωμένες μελέτες και 

έρευνες, βιβλιογραφικού και εμπειρικού χαρακτήρα, με σκοπό να υποστηριχθεί 

επιστημονικά.  

     Στο πέμπτο κεφάλαιο, με το οποίο ξεκινά το δεύτερο μέρος της εργασίας που 

αποτελεί το ερευνητικό πλαίσιο, παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, 

η μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα εργαλεία συλλογής των ερευνητικών 

δεδομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός ερευνών πραγματοποιείται μέσα στις 

σχολικές τάξεις. Όπως όμως υποστηρίζουν πολλοί έμπειροι ερευνητές η έρευνα όταν 

πραγματοποιείται μέσα στη σχολική τάξη έχει τις δικές της δυσκολίες και 

ιδιαιτερότητες. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

συλλογή αξιόπιστων και έγκυρων ερευνητικών δεδομένων είναι η κατάλληλη επιλογή 

της ερευνητικής μεθοδολογίας και των ερευνητικών εργαλείων (Μάγος, 2005). Για το 

λόγο αυτό στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας 

έρευνας καθώς και η μεθοδολογία και τα εργαλεία συλλογής των ερευνητικών 

δεδομένων. 

5.2  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ  ΈΡΕΥΝΑΣ 

    Η παρούσα έρευνα έχει ως θέμα την «Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε 

δράσεις υβριδικού χάρτη απτών αντικειμένων και Επαυξημένης Πραγματικότητας». 

Στα πλαίσια αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμελιώδες παιδαγωγικό εργαλείο 

μάθησης και ανάπτυξης των μικρών παιδιών είναι το παιχνίδι (game based- learning, 

GBL), δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο υβριδικό επιτραπέζιο παιχνίδι που συνδυάζει 

την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας με την Εκπαιδευτική Ρομποτική 

απευθυνόμενο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αποτελώντας το βασικό εργαλείο για 

την εκπόνηση της. 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη εφαρμογής του υβριδικού αυτού 

παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), προκειμένου να παρατηρηθεί 

και να καταγραφεί όλη η δραστηριότητα των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

αυτό.  
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    Στόχος της παρούσας  έρευνας είναι, μέσα από τη μελέτη εφαρμογής του υβριδικού 

αυτού παιχνιδιού, να εστιάσει α) σε ένα από τα στοιχεία της τεχνολογίας  (Ρομποτική 

και  Ε.Π.) που εντοπίστηκε ότι τράβηξε την προσοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού και β) στο κατά πόσο ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών 

υποστήριξε τα παιδιά να θυμούνται το σενάριο του παιχνιδιού.  

     Πρόκειται για μια μελέτη εφαρμογής, συγκεκριμένα στην έρευνα αυτή 

εφαρμόζεται ένα αυτοσχέδιο υβριδικό παιχνίδι σε παιδιά νηπιαγωγείου, το οποίο 

παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. Βασικός σκοπός του παιχνιδιού είναι τα 

παιδιά, μέσα από την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας να κατανοήσουν 

και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παίρνουν, να τις διαχειριστούν στο απτό 

περιβάλλον και με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, να οδηγήσουν το 

ρομποτάκι Bee-bot στον κρυμμένο θησαυρό. 

5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

     Η εκπόνηση της  παρούσας έρευνας βασίστηκε στην ποιοτική μέθοδο. Σύμφωνα με 

τον Cresswell (1994, όπ. αναφ. στο Κοντογιάννη, 2014) «μια ποιοτική μελέτη 

προσδιορίζεται ως μία ερευνητική διαδικασία κατανόησης ενός κοινωνικού ή 

ανθρωπιστικού φαινομένου η οποία βασίζεται στην κατασκευή μιας σύνθετης, 

ολιστικής εικόνας που αποτελείται από λέξεις και λεπτομερείς περιγραφές των 

απόψεων των συμμετεχόντων». Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας που 

πραγματοποιούνται στο χώρο του νηπιαγωγείου θεωρούνται οι καταλληλότερες γι 

αυτή την ηλικία  καθώς βοηθούν στην κατανόηση του τρόπο με τον οποίο ένα παιδί 

σκέφτεται και ενεργεί κατά τη μαθησιακή διαδικασία, προσφέροντας παράλληλα τη 

δυνατότητα διείσδυσης σε  καταστάσεις με ποικίλους τρόπους που δεν επιδέχονται 

πάντα αριθμητική ανάλυση (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ωστόσο όμως στις 

ποιοτικές μεθόδους υπάρχει πάντα ο κίνδυνος νόθευσης των δεδομένων ή των 

αποτελεσμάτων γεγονός που αμφισβητεί την εγκυρότητάς τους. Σύμφωνα με τους 

Πυργιωτάκη και Συμεού (2016) σε μια ποιοτική έρευνα «υπάρχει ο κίνδυνος ο 

ερμηνευτής να προχωρήσει πιο πέρα από ότι τα δεδομένα του επιτρέπουν και να 

υποπέσει στην πλάνη της υπέρ-ερμηνείας ή να προσφύγει σε λανθασμένη πρόσληψη 

των δεδομένων και η όλη ερμηνευτική διαδικασία να οδηγηθεί σε παρερμηνεία» ή 

ακόμα να υπερισχύσουν οι προσωπικές του αντιλήψεις και πεποιθήσεις εξαλείφοντας 
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την αντικειμενικότητα των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση πολύ χρήσιμη είναι η 

στρατηγική του τριγωνισμού ή της τριγωνοποίησης (triangulation). Σύμφωνα με τον 

Denzin (1994, p.511), τριγωνοποίηση είναι «η εφαρμογή και ο συνδυασμός 

διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών στη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου».      

       Σύμφωνα με τον Robson (2007, p. 207) διακρίνονται τέσσερις τύποι 

τριγωνοποίησης:  

 Τριγωνοποίηση δεδομένων: η χρήση μίας ή περισσότερων μεθόδων για να 

συλλεχθούν τα δεδομένα, όπως συνεντεύξεις, παρατήρηση, κ.ά.  

 

 Τριγωνοποίηση παρατηρητή: η χρήση περισσότερων του ενός παρατηρητών 

κατά τη διάρκεια της μελέτης.  

 

  Μεθοδολογική τριγωνοποίηση: η αξιοποίηση του συνδυασμού ποσοτικών 

και ποιοτικών προσεγγίσεων 

 

  Θεωρητική τριγωνοποίηση: η χρήση πολλαπλών θεωριών ή διαφορετικών 

θεωρητικών αντιλήψεων. 

 

     Με την ποιοτική προσέγγιση ως μέθοδο συλλογής δεδομένων στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιούνται ως βασικά εργαλεία συλλογής των δεδομένων η 

συνέντευξη και η παρατήρηση και πιο συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη και η 

συμμετοχική παρατήρηση. Ωστόσο όμως για την εξασφάλιση της εγκυρότητας, όπως 

ήδη αναφέρθηκε παραπάνω,  χρησιμοποιείται η στρατηγική της  «τριγωνοποίησης», 

δηλαδή ο συνδυασμός πολλαπλών «εργαλείων» συλλογής δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα από τη μια μεριά χρησιμοποιείται η τριγωνοποίηση δεδομένων, καθώς 

η συλλογή των δεδομένων δεν βασίζεται μόνο στις συνεντεύξεις αλλά και στην 

παρατήρηση έτσι ώστε να υπάρξει τριγωνοποίηση/διασταύρωση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων με τα δεδομένα των παρατηρήσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 

οι κίνδυνοι και οι απειλές του λάθους. Από την άλλη χρησιμοποιείται η στρατηγική 

της τριγωνοποίησης του παρατηρητή καθώς χρησιμοποιούνται περισσότεροι του 

ενός παρατηρητή μέσα στην τάξη. Έτσι το υλικό προερχόμενο από μια πηγή 
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δεδομένων (π.χ. παρατήρηση ερευνήτριας) διασταυρώνεται με υλικό από άλλη πηγή 

δεδομένων (π.χ. παρατήρηση νηπιαγωγού της τάξης και παρατηρήτριας) πάνω στο 

ίδιο αντικείμενο της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό κάθε πηγή συμπληρώνει ή/και 

επικυρώνει την άλλη. Με την τριγωνοποίηση προσδίδεται αξιοπιστία στα ευρήματα 

της έρευνας εξασφαλίζοντας την επάρκεια και την καταλληλότητα των ερμηνειών που 

προκύπτουν, αυξάνοντας την εγκυρότητα της έρευνας (Τσιώλης, 2011;Πηγιάκη, 

1988;Cohen, Manion, & Morrison, 2008, όπ. αναφ. στο Πυργιωτάκη και Συμεού, 

2016). Πιο αναλυτικά: 

 Η συνέντευξη 

     Σύμφωνα με τον Woods η συνέντευξη «είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγιστούν 

οι αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά συγχρόνως και ένας τρόπος για να προκαλέσεις 

τις καταστάσεις να συμβούν και να κινηθεί η ροή των στοιχείων» (Woods, 1991, όπ. 

αναφ. στο Μάγος, 2005). Η ροή αυτή στις ημιδομημένες συνεντεύξεις είναι 

μεγαλύτερη καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο από την μεριά του ερευνητή 

όσο και του ερωτώμενου (Κυριαζή, 2001). Τα είδη της συνέντευξης είναι τα εξής: α) 

κατευθυνόμενη ή δομημένη, β) ημι-κατευθυνόμενη ή ημι-δομημένη και γ) ελεύθερη 

συνέντευξη. 

      Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται οι ημιδομημένες συνεντεύξεις 

προσφέροντας τη δυνατότητα στην ίδια την ερευνήτρια να θέτει ερωτήσεις με όποια 

σειρά κρίνει απαραίτητη κάθε φορά ώστε να διευκολύνει τη ροή της συζήτησης, να 

κάνει ερωτήσεις που προκύπτουν τη στιγμή της συνέντευξης προκειμένου να 

εκμαιεύσει περισσότερες πληροφορίες, να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να 

διατυπώνει διαφορετικά τις ερωτήσεις προκειμένου να διευκολύνει τον ερωτώμενο 

να απαντήσει. Από την μεριά του ο ερωτώμενος με την ημιδομημένη συνέντευξη έχει 

τη δυνατότητα να αναπτύξει τα θέματα από την προσωπική του σκοπιά, 

περιγράφοντας ελεύθερα τις εμπειρίες του και εκφράζοντας τις απόψεις του και τα 

συναισθήματά του. Η ερευνήτρια μετά το πέρας του παιχνιδιού πραγματοποιεί 

ημιδομημένη συνέντευξη με το κάθε παιδί ξεχωριστά, η οποία αποτελείται από δύο 

φάσεις, κάθε φάση έχει διάρκεια 10-15 λεπτά και καταγράφεται με τη βοήθεια 

μαγνητοφώνου.  
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     Στην πρώτη φάση της συνέντευξης τίθενται δυο βασικά ερωτήματα τα οποία 

αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τους στόχους της έρευνας.  

Η συνέντευξη αυτή ξεκινά με την πρώτη βασική ερώτηση «Πώς παίξαμε το παιχνίδι, τι 

κάναμε;» και το παιδί ενθαρρύνεται με τη βοήθεια της ερευνήτριας να απαντήσει. Σε 

περίπτωση που το παιδί δυσκολεύεται να θυμηθεί ή να διατυπώσει αυτό που 

σκέφτεται ακολουθούν διευκολυντικές ερωτήσεις του τύπου «Τι χρειαστήκαμε για να 

παίξουμε το παιχνίδι;», «Τι χρησιμοποιήσαμε;», «Τι μας ζητήθηκε να κάνουμε στην 

αρχή;», στοχεύοντας στην εκμαίευση των απαραίτητων πληροφοριών. Με την 

ερώτηση αυτή γίνεται προσπάθεια να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το που 

εστιάζουν την προσοχή τους τα παιδιά, σε τι αναφέρονται  περισσότερο και ποιά 

τελικά τεχνολογία (Ρομποτική και Επαυξημένη Πραγματικότητα) τους κέντρισε 

περισσότερο το ενδιαφέρον. 

     Στη συνέχεια της φάσης αυτής ακολουθεί η δεύτερη βασική ερώτηση «Ποιός είναι 

ο λόγος που η Ντόρα θέλει να πάει στο νησί του κρυμμένου θησαυρού;». Τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να διηγηθούν την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος, ενώ η 

ερευνήτρια αναλαμβάνει έναν διευκολυντικό ρόλο σε περίπτωση που τα παιδιά 

δυσκολευτούν, θέτοντας ερωτήσεις που τα διευκολύνουν να θυμηθούν τα γεγονότα. 

Με την ερώτηση αυτή γίνεται προσπάθεια να συλλεχθούν δεδομένα από την 

αφήγηση της ιστορίας σχετικά με το τι θυμούνται τα παιδιά, τι ξέχασαν να 

αναφέρουν, αν κατανόησαν το σκοπό του παιχνιδιού και τελικά μέσα από τον 

συνδυασμό των δυο τεχνολογιών υποστηρίχθηκαν ώστε να θυμούνται την ιστορία του 

παιχνιδιού.  

     Για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ημιδομημένων συνεντεύξεων δίδονται 

δυο φύλλα εργασίας σε κάθε παιδί, τα οποία αποτελούν γραπτά τεκμήρια  και μέσα 

από την ανάλυση περιεχομένου γίνεται η συστηματική περιγραφή του περιεχομένου 

των τεκμηρίων αυτών (Anderson, 1994, όπ. αναφ. στο Μπαρδανίκα 2017) 

προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες. Τα φύλλα εργασίας ως εργαλείο συλλογής 

δεδομένων χρησιμοποιούνται συχνά σε μελέτες περιγραφικού τύπου όπως είναι η 

συγκεκριμένη. Στο πρώτο φύλλο εργασίας καλείται το παιδί να κόψει και να κολλήσει 

τα σημεία ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη, όπως τα βλέπει μέσα από την 

επαυξημένη πραγματικότητα (Φύλλο εργασίας 1- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με τον τρόπο αυτό 

συλλέγονται πληροφορίες για το αν θυμούνται τα παιδιά τη διάταξη των 
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επαυξημένων εικονιδίων πάνω στο χάρτη. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας καλείται το 

παιδί να σχεδιάσει μια διαδρομή οδηγώντας το Bee-bot από τις τρεις στάσεις 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται (Φύλλο εργασίας 2- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), με αυτό τον τρόπο συλλέγονται πληροφορίες για το αν τα παιδιά 

μπόρεσαν να διαγράψουν μια διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες του 

παιχνιδιού, αν η διαδρομή αυτή συνάδει με την κίνηση του Bee-bot (από τετράγωνο 

σε τετράγωνο) και τελικά αν κατανόησαν τον σκοπό του παιχνιδιού. 

    Η δεύτερη φάση της συνέντευξης των παιδιών πραγματοποιείται με την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τα ίδια τα παιδιά και έχει διάρκεια 5-10 

λεπτά. Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο χωρίζεται σε τρεις 

τομείς (γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό) και σκοπό έχει να συλλέξει 

πληροφορίες τόσο για το τι έμαθαν τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, πως 

αισθάνθηκαν, τι εντυπώσεις αποκόμισαν, πως λειτούργησαν σαν ομάδα και όλα αυτά 

μέσα από ένα σύνολο 18 ερωτήσεων ανοιχτού τύπου (με τη βοήθεια της ερευνήτριας 

καταγράφονται οι απαντήσεις των παιδιών) και κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, 

διχοτομικές ερωτήσεις και ερωτήσεις κατάταξης)(Ερωτηματολόγιο Παιδιού- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Και σε αυτή την περίπτωση η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

γίνεται με τη μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης σε μορφή συζήτησης, 

παρεμβάλλοντας ερωτήσεις που διευκολύνουν τα παιδιά να σκεφτούν και 

αλλάζοντας τη σειρά των ερωτήσεων σε περίπτωση που χρειαστεί. Η συνέντευξη αυτή 

ηχογραφείται με τη χρήση μαγνητοφώνου προκειμένου να καταγραφεί με 

λεπτομέρεια η λεκτική δράση των παιδιών, διευκολύνοντας το έργο της ανάλυσης 

της. 

     Για την ολοκλήρωση της συλλογής των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιείται 

προσωπική συνέντευξη με ελεύθερο χαρακτήρα με τις νηπιαγωγούς των παιδιών, οι 

οποίες γνωρίζοντας καλύτερα τους μαθητές τους, παρέχουν πληροφορίες για αυτούς 

που αξιοποιούνται συμπληρωματικά από την ερευνήτρια. Η συνέντευξη αυτή έχει 

διάρκεια 15-20 λεπτά και διεξάγεται σε φιλικό και χαλαρό κλίμα.  
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 Παρατήρηση 

    Σύμφωνα με τον Λαγουμιντζή και τους συνεργάτες του (2015) η παρατήρηση «είναι 

η διαδικασία κατά την οποία κάποιο φαινόμενο ή συμπεριφορά γίνεται αντικείμενο 

παρατήρησης με τρόπο προγραμματισμένο, οργανωμένο, συστηματοποιημένο, από 

άτομα ειδικευμένα ή εκπαιδευμένα για τον ρόλο αυτό». Τα είδη της παρατήρησης 

είναι: α) η άμεση παρατήρηση, β) η συμμετοχική και γ) η έμμεση ή προκαλούμενη ή 

πειραματική παρατήρηση (Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος και Κουτσογιάννης, 2015). 

      Στην παρούσα έρευνα αξιοποιείται η συμμετοχική παρατήρηση ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων που υποστηρίζει την ποιοτική μέθοδο.  Στη συμμετοχική 

παρατήρηση ο παρατηρητής  εμπλέκεται στην ίδια τη δραστηριότητα που επιχειρεί να 

παρατηρήσει, συμμετέχει ολοκληρωτικά στη ζωή και τη δράση των ατόμων, 

αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μέλος της ομάδας τους. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στον 

ερευνητή να μοιράζεται την εμπειρία και την αίσθηση της ομάδας και όχι απλώς να 

την παρατηρεί (Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος και Κουτσογιάννης 2015). Η ερευνήτρια 

της παρούσας μελέτης κατά την παρουσίαση του παιχνιδιού στα παιδιά εμπλέκεται 

και η ίδια στη δραστηριότητα, διατηρώντας ωστόσο ένα υποστηρικτικό και 

διευκολυντικό ρόλο, ενώ η καταγραφή των παρατηρήσεων της γίνεται παράλληλα με 

τη διεξαγωγή του παιχνιδιού καθώς προσφέρονται ευκαιρίες για κάτι τέτοιο 

(καταγραφή σημειώσεων την ώρα που προβάλλονται τα βίντεο) αλλά και αμέσως 

μετά την παρουσίαση του παιχνιδιού.   

     Για πληρέστερη και εγκυρότερη καταγραφή, σύμφωνα με την στρατηγική της 

τριγωνοποίησης, αξιοποιείται και η μη συμμετοχική μορφή στην οποία ο 

παρατηρητής είναι εξωτερικός και δεν αναμειγνύεται στις δραστηριότητες της 

ομάδας που ερευνάται. Η ίδια η νηπιαγωγός της τάξης μαζί με μια συνάδελφο 

εκπαιδευτικό (παρατηρήτρια) παρατηρούν και καταγράφουν με τη βοήθεια ενός 

φύλλου παρατήρησης, όλα όσα διαδραματίζονται στη διάρκεια του παιχνιδιού. Με τη 

βοήθεια του φύλλου παρατήρησης (Φύλλο Παρατήρησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν τεχνικά θέματα υλοποίησης όπως 

δυσκολίες ή ευρεσιτεχνίες των παιδιών, επιτυχίες ή αποτυχίες των παιδιών και που 

οφείλονται, δυσκολίες που συνάντησαν τα παιδιά, τι είπαν, τι πρότειναν, τι 
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σκέφτηκαν, ερωτήσεις και απαντήσεις των παιδιών, το κλίμα συνεργασίας της τάξης, 

συμμετοχή των παιδιών, οι εντυπώσεις τους, τα συναισθήματα τους, τη γλώσσα του 

σώματος τους και τη μη λεκτική δραστηριότητα τους καθώς και γενικές 

παρατηρήσεις. Όλη η δραστηριότητα του παιχνιδιού ηχογραφείται προκειμένου να 

συλλεχθούν λεπτομερείς πληροφορίες της λεκτικής δραστηριότητας των παιδιών σε 

σχέση με το τι είπαν, τι πρότειναν, ποιές λέξεις επαναλάμβαναν κτλ. με τον τρόπο 

αυτό τα δεδομένα της συμμετοχικής παρατήρησης συμπληρώνουν ή επαληθεύουν τα 

δεδομένα της μη συμμετοχικής παρατήρησης και το αντίστροφο. 

 

5.4 ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

     Σύμφωνα με τον Patton (2002, p. 230, όπ. αναφ. στο Ίσαρη και Πουρκός, 2015, σελ. 

81) σε μια ποιοτική έρευνα η επιλογή του κατάλληλου δείγματος αποσκοπεί κυρίως 

στον εντοπισμό περιπτώσεων που είναι πλούσιες σε πληροφορία (information-rich 

cases), δηλαδή περιπτώσεις οι οποίες «προσφέρονται για μελέτη εις βάθος» και από 

τις οποίες «κάποιος μπορεί να μάθει πολλά σχετικά με ζητήματα κεντρικής σημασίας 

για τον σκοπό της έρευνας».  Με τη στρατηγική της σκόπιμης δειγματοληψίας 

(purposeful ή αλλιώς purposive ή judgmental sampling) επιλέγεται ενεργητικά και 

σκόπιμα το δείγμα εκείνο του οποίου τα μέλη θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο 

τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνάς (Ίσαρη και Πουρκός, 2015, σελ. 81).  

     Στην παρούσα έρευνα ακολουθείται η συγκεκριμένη στρατηγική, καθώς η 

ερευνήτρια σκοπίμως επιλέγει τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία για να παρουσιάσει το 

παιχνίδι της Επαυξημένης πραγματικότητας με την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής. Τα σχολεία τα οποία επιλέγονται είναι τρία νηπιαγωγεία στο Ν. 

Θεσσαλονίκης τα οποία εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό και 

τους στόχους της έρευνας. Στα νηπιαγωγεία αυτά τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα 

με την χρήση της προγραμματιζόμενης συσκευής δαπέδου bee bot, είναι εξοπλισμένα 

με τη συσκευή αυτή,  ο αριθμός των παιδιών είναι μικρός γεγονός που εξυπηρετεί την 

παρουσίαση του παιχνιδιού στην ολομέλεια της τάξης ενώ διαθέτουν στην αίθουσα 

τους ασύρματο ιντερνέτ και τηλεόραση εξυπηρετώντας τις ανάγκες της έρευνας.  
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     Το πρώτο νηπιαγωγείο (στο εξής Τμήμα 1) αποτελείται από 10 παιδιά (6 νήπια και 

4 προνήπια), το δεύτερο νηπιαγωγείο (στο εξής Τμήμα 2) αποτελείται από 6 παιδιά (4 

νήπια και 2 προνήπια) και το τρίτο νηπιαγωγείο (στο εξής Τμήμα 3) αποτελείται από 

12 παιδιά (8 νήπια και 4 προνήπια).  

     

                Διάγραμμα 5.1                             Διάγραμμα 5.2                           Διάγραμμα 5.3 

             Αναλογία νηπίων                        Αναλογία νηπίων                       Αναλογία νηπίων  

       προνηπίων στο τμήμα 1.           προνηπίων στο τμήμα 2.         προνηπίων στο τμήμα 3. 

 

     Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω διαγράμματα τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία 

παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους ως προς την αναλογία νηπίων/ προνηπίων 

στη σύνθεση τους. Η παρουσίαση του παιχνιδιού στα νηπιαγωγεία αυτά γίνεται τους 

μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κατόπιν συνεννόησης με τις νηπιαγωγούς των τμημάτων, 

όπου τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με τη συσκευή δαπέδου Bee-bot. 

 

     

5.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

     Στις περισσότερες έρευνες που πραγματοποιούνται μέσα στις σχολικές τάξεις ως 

εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούνται συχνότερα η συνέντευξη και η 

παρατήρηση (Μάγος, 2005). Στην παρούσα έρευνα αξιοποιούνται τα συγκεκριμένα 

εργαλεία και επιπλέον ακολουθείται η στρατηγική της τριγωνοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα εφαρμόζεται η τριγωνοποίηση δεδομένων καθώς συνδυάζονται ως 

εργαλεία συλλογής δεδομένων η συνέντευξη και η παρατήρηση  και η τριγωνοποίηση 

παρατηρητή (συμμετοχική και μη- συμμετοχική παρατήρηση). 
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     Από τη μια μεριά, αξιοποιείται η συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, με 

τις ημιδομημένες συνεντεύξεις των παιδιών μαζί με τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων και των φύλλων εργασίας καθώς και με τις ελεύθερες συνεντεύξεις 

των νηπιαγωγών. Από την άλλη μεριά, αξιοποιείται η παρατήρηση ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων, με τις παρατηρήσεις της ίδιας της ερευνήτριας (συμμετοχική 

παρατήρηση), τις καταγραφές των ίδιων των νηπιαγωγών και της παρατηρήτριας 

μέσα στην τάξη (μη συμμετοχική παρατήρηση).   

     Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τις συνεντεύξεις (παιδιών και νηπιαγωγών) 

και από τις παρατηρήσεις (της ίδιας της ερευνήτριας, των νηπιαγωγών και της 

παρατηρήτριας της τάξης) λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά μεταξύ τους 

ενώ η μια πηγή επικυρώνει ή συμπληρώνει την άλλη προκειμένου να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία. 

     Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται και περιγράφεται αναλυτικά το αυτοσχέδιο 

παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με την αξιοποίηση της προγραμματιζόμενης 

συσκευής δαπέδου Bee-bot, πλαισιωμένο  από ένα εκπαιδευτικά κατάλληλο σενάριο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

     Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 

που έχει τίτλο «Η Ντόρα και ο μυστικός χάρτης», απευθυνόμενο σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Στο παιχνίδι αυτό αξιοποιείται η εκπαιδευτική ρομποτική (με 

την χρήση Bee-Bot) και η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (μέσω της 

εφαρμογής HP Reveal Studio και HP Reveal App) η οποία ενισχύεται μέσω της κινητής 

μάθησης (με τη χρήση φορητών συσκευών tablet και Smartphone) και όλα αυτά μέσα 

από ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σενάριο, με ελκυστικό και διαδραστικό 

περιεχόμενο, αναδεικνύοντας τα παιδαγωγικά οφέλη όλων των παραπάνω. 

     Το παιχνίδι το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

κατατάσσεται στην κατηγορία των «υβριδικών επιτραπέζιων παιχνιδιών» με την 

χρήση φορητών συσκευών. Σύμφωνα με τους Kankainen και Tyni (2014) ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι είναι οποιοδήποτε παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για να παίζεται 

σε μια επίπεδη επιφάνεια (όπως το τραπέζι). Το «υβριδικό» επιτραπέζιο παιχνίδι, από 

την άλλη πλευρά, υποδηλώνει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο με κάποιο 

σημαντικό τρόπο συνδυάζει ένα μηχανογραφημένο στοιχείο σε μια παραδοσιακή 

εμπειρία επιτραπέζιων παιχνιδιών (Lundgren & Bjork, 2003). Το συγκεκριμένο 

παιχνίδι αυτής της έρευνας είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, καθώς στοχεύει να συνδυάσει 

μια εμπειρία φυσικού παιχνιδιού με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά στοιχεία και παίζεται σε 

λεία επιφάνεια για να διευκολύνει την κίνηση του ρομπότ. Πιο συγκεκριμένα 

συνδυάζει το παραδοσιακό επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο διέπεται από κανόνες και 

έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της επαυξημένης 

πραγματικότητας, η οποία εξυπηρετείται με τη χρήση των φορητών συσκευών (tablet 

και  smartphone). Στο παιχνίδι αυτό υπάρχει ένας υβριδικός  χάρτης (τα σημεία 

ενδιαφέροντος του εμφανίζονται πάνω του, μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας, 

χρησιμοποιώντας τις φορητές συσκευές) που αποτελεί το ταμπλό του παιχνιδιού και 

ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου, σε μορφή μέλισσας (Bee-bot), που 

αποτελεί το πιόνι του παιχνιδιού. Πρόκειται για ένα παιχνίδι συνεργασίας μεταξύ των 

παικτών και όχι ανταγωνισμού.  Καθώς το πιόνι είναι μοναδικό και μπορούν να το 
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χρησιμοποιήσουν όλοι οι παίκτες με σκοπό να το οδηγήσουν στον κρυμμένο 

θησαυρό, χωρίς να καλλιεργείται ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών αλλά η 

συνεργατικότητα. 

 

6.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

    Σύμφωνα με τον Piaget (1967) και το Vygotsky (1967) το παιχνίδι  αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας των παιδιών. Τα παιδιά 

μαθαίνουν μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα,  την εμπειρία τους. Η βιωματική 

μάθηση του Dewey (μάθηση μέσω της εμπειρίας) προϋποθέτει την ενεργητική 

συμμετοχή  και εμπλοκή του μαθητή σε προσωπικές και αυθεντικές εμπειρίες, που να 

έχουν νόημα για τον ίδιο (Twigg, 2010). Σύμφωνα με τις σύγχρονες και κλασικές 

θεωρίες για το παιχνίδι έχουν εντοπιστεί πολλοί τρόποι με τους οποίους το 

παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών σε μια δυτική κοινωνία μπορεί να προωθήσει τη 

γνωσιακή και κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη (Verenikina, Lysaght, Harris & 

Herrington, 2004). Ενώ από ιστορικής και πολιτιστικής σκοπιάς (Fleer, 2010), το 

παιχνίδι αποτελεί τη βάση για την ευαισθητοποίηση του παιδιού για τον κόσμο γύρω 

του και αυξάνει τη γνώση της πραγματικότητας σε ένα πιο σύνθετο και γενικευμένο 

επίπεδο (Vygotsky, 1967). 

    Το παιχνίδι το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού προάγοντας τη διερευνητική μάθηση,  

καθώς αξιοποιείται η επαυξημένη πραγματικότητα σε συνδυασμό με την 

εκπαιδευτική ρομποτική. Τα παιδιά με αφορμή ένα βίντεο εισάγονται στο θέμα, 

ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στο σενάριο του παιχνιδιού, καλούνται να 

επιλύσουν προβλήματα αξιοποιώντας προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, 

παροτρύνονται να κάνουν υποθέσεις και να είναι σε θέση να τις επαληθεύσουν ή να 

τις ανατρέψουν, να αξιολογήσουν τις ενέργειες τους και να διατυπώσουν τα 

συναισθήματα τους και όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης, τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και των παιδιών με την τεχνολογία. 

Λειτουργώντας σαν επιστήμονες μέσα από τη διερεύνηση, τη δοκιμή και την 

ανακάλυψη προσπαθούν να δώσουν λύσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια 

προκειμένου να φτάσουν στον κρυμμένο θησαυρό. Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν 
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διάφορες αποστολές που πρέπει να φέρουν εις πέρας τα παιδιά. Κάθε φορά που τα 

παιδιά οδηγούν το Bee-bot  σε μια στάση πάνω στο χάρτη τους ανατίθεται και από 

μία αποστολή που πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία για να μπορέσουν να 

συνεχίσουν, με  λίγα λόγια το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε μικρότερα μέρη για να 

είναι πιο διαχειρίσιμο από τα ίδια τα παιδιά, προκειμένου να επεξεργαστούν και να 

διαχειριστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από την Ε.Π. Η μέθοδος αυτή της 

ανάλυσης έργου βασίζεται στον συμπεριφορισμό (Ζαχαρή, 2009, σ. 16) ενώ τα παιδιά 

κατά τις αποστολές τους έχουν ανατροφοδότηση και θετική ενίσχυση ακόμη και όταν 

δεν τα καταφέρνουν. 

      Με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, που βασίζεται στη θεωρία του 

εποικοδομισμού, τα παιδιά καλούνται να προγραμματίσουν το Bee-bot (γλώσσα 

προγραμματισμού LOGO) και να το οδηγήσουν πάνω στο χάρτη, μέσα από τη σωστή 

διαδρομή, στον κρυμμένο θησαυρό. Η σωστή διαδρομή που οδηγεί το ρομποτάκι 

στον θησαυρό δεν είναι μοναδική, έτσι τα παιδιά καλούνται να συναποφασίσουν 

αυτήν που θα ακολουθήσουν ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθ όλη τη διάρκεια 

είναι διευκολυντικός, καθώς επιδιώκεται η παιδοκεντρική μάθηση.   

     Ο σχεδιασμός και οι στόχοι του παιχνιδιού βασίζονται στη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης του Gardner (1983, 1993, 1997, 2006, όπ. αναφ. στο Φλουρής & 

Ιβριντέλη, 2017) καθώς δίδονται ευκαιρίες στα παιδιά, μέσα από την εμπειρία του 

παιχνιδιού, να καλλιεργήσουν ικανότητες και δεξιότητες γλωσσικές, 

λογικομαθηματικές, κιναισθητικές, χωροταξικές, μουσικορυθμικές, διαπροσωπικές, 

ενδοπροσωπικές, νατουραλιστικές και συναισθηματικές, ότι ακριβώς πρεσβεύει και 

αυτή η θεωρία. 

      Το παιχνίδι διεξάγεται με την χρήση  φορητών συσκευών (tablet και smartphone)  

προσφέροντας τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν, να μάθουν και να 

διασκεδάσουν και εκτός σχολικού πλαισίου. Ενστερνίζεται λοιπόν την άποψη, που 

βασίζεται στον κονστρουκτιβισμό, ότι η μάθηση είναι συνεχής και εκτείνεται  και έξω 

από την τάξη (Sharples, Arnedillo-Sánchez, Milrad, & Vavoula, 2009, όπ. αναφ. στο 

Reeves, Gunter  & Lacey, 2017). 
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6.3 ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

     Βασικός σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά, μέσα από την τεχνολογία της 

επαυξημένης πραγματικότητας να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες 

που παίρνουν, να τις διαχειριστούν στο απτό περιβάλλον και με την αξιοποίηση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, να οδηγήσουν το Bee-bot στον κρυμμένο θησαυρό. 

     Πιο συγκεκριμένα, με το παιχνίδι αυτό δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να 

δουλέψουν πάνω σε διάφορες δεξιότητες γλωσσικές, λογικομαθηματικές, 

κιναισθητικές, χωροταξικές, μουσικορυθμικές, διαπροσωπικές, ενδοπροσωπικές, 

νατουραλιστικές και συναισθηματικές. Για το λόγο αυτό οι  στόχοι του παιχνιδιού 

ομαδοποιούνται με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983, 

1993, 1997, 2006, όπ. αναφ. στο Φλουρής & Ιβριντέλη, 2017) και παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 6.1 

Στόχοι του παιχνιδιού Ε.Π.  

Γλωσσικές Δεξιότητες:  

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με έννοιες όπως «κλωβός και «εκκόλαψη». 

 Να συζητούν και να επιχειρηματολογούν παίρνοντας  από κοινού αποφάσεις σε ζητήματα που 

προκύπτουν στο παιχνίδι. 

 Να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να ανταλλάσουν τις ιδέες τους. 

Λογικο-μαθηματικές Δεξιότητες : 

 Να επιλύουν πραγματικά προβλήματα που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά, μέσα από τις 

δοκιμασίες του παιχνιδιού. 

 Να αντιλαμβάνονται τις ψηφιακές πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω της Ε.Π. 

 Να αξιοποιούν τις ψηφιακές πληροφορίες στο απτό περιβάλλον του χάρτη. 

 Να εκτελούν απλές εντολές λαμβάνοντας οδηγίες μέσω της Ε.Π.  

 Να διαχειρίζονται το ψηφιακό περιβάλλον των φορητών συσκευών. 

 Να αναπτύξουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης μέσα από τον προγραμματισμό του Bee-bot. 

 Να κάνουν υποθέσεις και να είναι σε θέση να τις επαληθεύσουν ή να τις απορρίψουν  μέσα 

από τη δοκιμή. 

 Να μάθουν την χρονική ακολουθία των στάσεων του χάρτη. 

 Να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο κάθε φορά για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. 

 Να καλλιεργήσουν την συγκέντρωση τους, την παρατηρητικότητα τους και την αντίληψή τους. 
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Κιναισθητικές Δεξιότητες: 

 Να αναπτύξουν  τον ακριβή συντονισμό των χεριών τους μέσω της χρήσης των φορητών 

συσκευών. 

 Να πραγματοποιούν με το δάχτυλο τους απλό κλικ πάνω στα επαυξημένα στοιχεία στη 

φορητή συσκευή. 

 Να καλλιεργήσουν τη λεπτή κινητικότητα. 

 Να κάνουν κατασκευές όπως ο κλωβός και ο φράχτης. 

Χωροταξικές Δεξιότητες: 

 Να προσανατολίζονται στο χώρο δίνοντας σαφής οδηγίες για τον προγραμματισμό του Bee- 

bot. 

 Να διαγράφουν διαδρομές πάνω στο χάρτη και να είναι σε θέση να τις επαναπροσδιορίσουν. 

 Να κατανοήσουν τη θέση των επαυξημένων στοιχείων πάνω στον απτό χάρτη. 

 Να τοποθετούν τα απτά αντικείμενα στη σωστή θέση  πάνω στο χάρτη. 

Μουσικο – ρυθμικές δεξιότητες: 

 Να συνδέουν τους ήχους που λαμβάνουν μέσω της Ε.Π. ως ανατροφοδότηση των ενεργειών 

τους, με τη σωστή ή τη λανθασμένη επιλογή. 

 Να διακρίνουν τους ήχους του Bee-bot ανάλογα με τις λειτουργίες του. 

Διαπροσωπικές Δεξιότητες: 

 Να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για έναν κοινό σκοπό, την εύρεση του 

θησαυρού. 

Ενδοπροσωπικές  Δεξιότητες: 

 Να μοιράζουν αρμοδιότητες με βάση τις ικανότητες τους. 

Νατουραλιστική Νοημοσύνη: 

 Να ευαισθητοποιούνται σε θέματα προστασίας των ζώων και να λαμβάνουν μέτρα 

προστασίας. 

Συναισθηματικές Δεξιότητες: 

 Να είναι σε θέση να περιγράψουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί το παιχνίδι 

 Να ακολουθούν και να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού 

 Να μάθουν να περιμένουν τη σειρά τους 

 Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των παιδιών μέσα από την θετική ανατροφοδότηση που 

παίρνουν από το παιχνίδι ακόμη και όταν κάνουν λάθος επιλογές 

 

6.4 ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

     Αρχικά τα παιδιά του νηπιαγωγείου παρακολουθούν την αυτοσχέδια ταινία με 

τίτλο «Η Ντόρα και ο μυστικός χάρτης» (https://youtu.be/xbjYLNTAaMM) που θα τα 

εισάγει στο θέμα. Στην ταινία αυτή η Ντόρα μαζί με τον φίλο της τον Μπουτς 
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επισκέπτονται το σπίτι του παππού και της γιαγιά της για να φάνε νόστιμα σπιτικά 

μπισκότα. Μια από τις αγαπημένες ασχολίες της Ντόρας, στο σπίτι των παππούδων 

της, είναι να ανεβαίνει στη σοφίτα και να ανακαλύπτει καινούρια πράγματα. Έτσι και 

αυτή τη φορά ανακαλύπτει έναν χάρτη που δεν μοιάζει σε τίποτα με τους χάρτες που 

ξέρει και δίπλα στο χάρτη μια μελισσούλα. Τότε αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια 

του παππού της, ο οποίος της εξηγεί ότι πρόκειται για έναν μυστικό χάρτη που μπορεί 

να αποκωδικοποιηθεί με τη βοήθεια ενός tablet ή ενός Smartphone. Τοποθετώντας 

πάνω στο χάρτη την κινητή συσκευή αμέσως εμφανίζονται τα κρυφά στοιχεία του 

χάρτη που δεν μπορούν να εντοπιστούν με γυμνό μάτι. Όσο για τη μελισσούλα της 

εξηγεί ότι είναι ένα ρομποτάκι το οποίο αν προγραμματιστεί σωστά μπορεί να κινηθεί 

πάνω στο μυστικό χάρτη. Η Ντόρα ενθουσιασμένη με την πρόκληση του καινούριου 

χάρτη παροτρύνει τα παιδιά θεατές να τη βοηθήσουν να αποκρυπτογραφήσει το 

χάρτη και να βρει τον κρυμμένο θησαυρό.  

     Η ταινία αυτή κατασκευάστηκε με το πρόγραμμα Microsoft Office PowerPoint και 

μοιάζει να είναι πραγματικό επεισόδιο του γνωστού τηλεοπτικού προγράμματος 

«Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια». Στην ταινία αυτή εμφανίζεται η ηρωίδα Ντόρα, ο 

φίλος της ο Μπουτς, ο παππούς και η γιαγιά της με τη μορφή που τους συναντάμε 

στο πρωτότυπο πρόγραμμα. Οι εικόνες και τα γραφικά επιλέχθηκαν με μεγάλη 

προσοχή ώστε να ταιριάζουν με τη μορφή των ηρώων, η μουσική επένδυση είναι το 

«soundtrack» του τηλεοπτικού προγράμματος ενώ ηχογραφήθηκαν όλοι οι διάλογοι 

του αυτοσχέδιου σεναρίου από την ίδια την ερευνήτρια. Στην ταινία αυτή 

χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική με αυτήν του Προγράμματος «Ντόρα η Εξερευνήτρια», 

δηλαδή ο χαρακτήρας στην οθόνη μιλάει άμεσα στο παιδί κοιτώντας το απευθείας 

μέσω του φακού, κάθε φορά που του θέτει ερωτήσεις ακολουθεί μια παύση κατά την 

οποία ο θεατής αναμένεται να ανταποκριθεί, ενώ η ηρωίδα στη συνέχεια ενεργεί σαν 

να έχει λάβει την απάντηση από τον θεατή, δημιουργώντας ένα κλίμα «ψευδούς» 

επικοινωνίας ανάμεσα στην ηρωίδα και τον θεατή. Τέτοιου είδους συμπεριφορές 

εμπλέκουν το θεατή σε μια επικοινωνιακή αλληλεπίδραση η οποία μπορεί να 

θεωρηθεί  ως «πραγματική» ή το λιγότερο «ρεαλιστική» (Calvert, Strong, Jacobs, & 

Conger,2007).  

     Στη συνέχεια η ερευνήτρια ενθαρρύνει τα παιδιά να απαντήσουν στο ερώτημα της 

Ντόρας «Τι λέτε παιδιά θα με βοηθήσετε να ανακαλύψουμε τον κρυμμένο θησαυρό;». 
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Έπειτα η ερευνήτρια εμφανίζει τα απτά αντικείμενα που βρήκε η Ντόρα στη σοφίτα 

του παππού της ( μυστικός χάρτης και Bee-bot) και τα τοποθετεί στο πάτωμα, ενώ 

παροτρύνει τα παιδιά να συζητήσουν γι αυτά και να θυμηθούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες τις Ντόρας τα μέσα που θα τους βοηθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τον 

μυστικό χάρτη (ταμπλέτα και smartphone).  

     Τα παιδιά με τη βοήθεια της κινητής συσκευής αποκρυπτογραφούν το μυστικό 

χάρτη και μέσω της τεχνολογίας Ε.Π. παρακολουθούν την επαύξηση του χάρτη,  

παρατηρώντας τα σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε αυτόν και τα συζητήσουν. Η 

ερευνήτρια σαν συντονίστρια στην όλη δραστηριότητα παροτρύνει τα παιδιά να 

πατήσουν με ένα απλό κλικ, πάνω στην οθόνη της κινητής συσκευής, την επαυξημένη 

εικόνα της Ντόρας και του Μπουτς πάνω στο καράβι (εικόνα 19) για να δουν τι έχει να 

τους πει. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι καθώς με την ενέργεια αυτή, μέσω της τεχνολογίας 

επαυξημένης πραγματικότητας, τα παιδιά παρακολουθούν ένα βίντεο με την Ντόρα 

και τον Μπουτς πάνω στο καράβι, έτοιμοι να ξεκινήσουν την περιπέτεια τους, 

παροτρύνοντας τα παιδιά να συμμετέχουν και δίνοντας τους τις κατάλληλες οδηγίες 

(https://www.youtube.com/watch?v=l_3OHk6y-Jw&t=11s).  

 

 

Εικόνα 129. Έναρξη παιχνιδιού και λήψη οδηγιών μέσω της Ε.Π.  

      

     Σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο επαυξημένο βίντεο από την 

ηρωίδα, τα παιδιά αρχικά καλούνται να τοποθετήσουν το Bee-bot πάνω στον απτό 

χάρτη ακριβώς στο σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη εικόνα του καραβιού. Στη 
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συνέχεια να οδηγήσουν το ρομποτάκι στο σημείο που βρίσκεται ο θησαυρός μέσα 

από τη διαδρομή δάσος-δελφίνι-θησαυρός προσέχοντας πιθανούς κινδύνους που 

κρύβονται στο χάρτη ενώ τους δίνεται η συμβουλή με ένα απλό κλικ να εξερευνήσουν 

τα επαυξημένα εικονίδια (Εικόνα 20).  

 

Εικόνα 20. Στιγμιότυπα από το βίντεο οδηγιών της Ντόρας. 

 

      Μετά την προβολή του βίντεο οδηγιών τα παιδιά συζητούν, προτείνουν πιθανές 

διαδρομές και επιλέγουν αυτή που τους αρέσει περισσότερο. Με τη βοήθεια της 

ερευνήτριας χρησιμοποιούν την διαφάνεια και τοποθετώντας την ακριβώς πάνω στο 

χάρτη διαγράφουν με μαρκαδόρο την προτεινόμενη διαδρομή που πρόκειται να 

ακολουθήσει η μελισσούλα για να φτάσει στον θησαυρό (εικόνα 21). 

 

Εικόνα 131. Τοποθέτηση διαφάνειας πάνω στο χάρτη με στόχο το σχεδιασμό διαδρομής. 
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    Πριν τα παιδιά ξεκινήσουν να υλοποιήσουν αυτή τη διαδρομή η ερευνήτρια τους 

θέτει το ερώτημα  «Τι είναι όμως τα υπόλοιπα επαυξημένα στοιχεία (χελώνα καρέτα-

καρέτα, κροκόδειλος και ηφαίστειο) πάνω στο χάρτη;» Σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες 

της Ντόρας τα παιδιά καλούνται να εξερευνήσουν τα επαυξημένα αυτά στοιχεία 

πατώντας πάνω τους με ένα απλό κλικ. Με την ενέργεια αυτή και μέσω της 

επαυξημένης πραγματικότητας, τα παιδιά παρακολουθούν ένα ενημερωτικό βίντεο 

για κάθε στοιχείο και στο τέλος του κάθε βίντεο τους ανατίθεται μια αποστολή.  

     Πιο συγκεκριμένα πατώντας πάνω στην επαυξημένη εικόνα της χελώνας καρέτα-

καρέτα τα παιδιά παρακολουθούν ένα animation για τη ζωή της χελώνας 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZJKtsNJ7swE) με στόχο την ευαισθητοποίηση 

των παιδιών απέναντι στους κινδύνους που διατρέχει η καρέτα-καρέτα και για τον 

τρόπο που μπορεί ο άνθρωπος να προστατέψει τα αυγά της, κατασκευάζοντας 

κλωβούς. Στο τέλος του animation η Ντόρα προειδοποιεί τους φίλους της, τα παιδιά, 

να μην περάσουν από το σημείο που βρίσκεται η χελώνα γιατί μόλις γέννησε τα αυγά 

της και παροτρύνει τα παιδιά να κατασκευάσουν έναν κλωβό με τα υλικά που 

υπάρχουν μέσα στο σακίδιο, επιλέγοντας το σωστό κουτί (με τη χελώνα) για αυτήν 

την αποστολή (Εικόνα 22). Όταν επιλέξουν το σωστό κουτί το τοποθετούν πρώτα κάτω 

από την κινητή συσκευή, λαμβάνοντας μέσω της Ε.Π. τις απαραίτητες  πληροφορίες 

για το κουτί καθώς εμφανίζεται πάνω σε αυτό το περιεχόμενό του (εικόνα 39), ενώ 

στη συνέχεια ανοίγουν το κουτί για να πάρουν τα υλικά και να κατασκευάσουν τον 

κλωβό.   Έπειτα πρέπει να τοποθετήσουν την κατασκευή του κλωβού πάνω στον απτό 

χάρτη, στο σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη εικόνα της χελώνας, περιορίζοντας 

με αυτό τον τρόπο τη διέλευση του Βee-bot από το συγκεκριμένο σημείο.   
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Εικόνα 22. Στιγμιότυπα από το βίντεο οδηγιών της χελώνας καρέτα-καρέτα. 

      

     Μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας τα παιδιά λαμβάνουν 

συνεχώς πληροφορίες τις οποίες καλούνται να επεξεργαστούν και να αξιοποιήσουν 

στο απτό περιβάλλον. Το ίδιο συμβαίνει πατώντας πάνω στην επαυξημένη εικόνα του 

κροκόδειλου. Τα παιδιά παρακολουθούν ένα ντοκιμαντέρ από τη ζωή του 

κροκόδειλου (https://www.youtube.com/watch?v=tXQTbkhi27A) εστιάζοντας στη 

μαμά κροκόδειλο που μένει νηστική για δύο ολόκληρους μήνες προσέχοντας τα 

νεογέννητά της. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ η Ντόρα δίνει μεγάλη αξία για τη θυσία 

που κάνει η μαμά κροκόδειλος τονίζοντας το πόσο πεινασμένη είναι μένοντας νηστική 

δύο ολόκληρους μήνες προσέχοντας τα μικρά της και το πόσο επικίνδυνη μπορεί να 

γίνει, συμβουλεύοντας τα παιδιά να κατασκευάσουν ένα φράχτη με τα υλικά που 

υπάρχουν στο σακίδιο, επιλέγοντας το σωστό κουτί (με τον κροκόδειλο) για αυτή την 

αποστολή (Εικόνα 23). Όταν επιλέξουν το σωστό κουτί το τοποθετούν πρώτα κάτω 

από την κινητή συσκευή, λαμβάνοντας μέσω της Ε.Π. τις απαραίτητες  πληροφορίες 

για το κουτί καθώς εμφανίζεται πάνω σε αυτό το περιεχόμενό του (εικόνα 39), ενώ 

στη συνέχεια ανοίγουν το κουτί για να πάρουν τα υλικά και να κατασκευάσουν το 

φράχτη. Έπειτα πρέπει να τοποθετήσουν τον φράχτη πάνω στον απτό χάρτη, στο 

σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη εικόνα του κροκόδειλου, αποτρέποντας  το 

πέρασμα  του ρομπότ από αυτό το σημείο.  
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Εικόνα 23. Στιγμιότυπα από το βίντεο οδηγιών του κροκόδειλου. 

     Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει πατώντας πάνω στην επαυξημένη εικόνα του 

ηφαιστείου. Τα παιδιά με ένα απλό κλικ πάνω στην επαυξημένη εικόνα του 

ηφαιστείου μπορούν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με την Ντόρα, η οποία 

βρίσκεται κοντά στο ηφαίστειο την ώρα που γίνεται σεισμός, με αποτέλεσμα  να 

ενεργοποιηθεί το ηφαίστειο και να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 

(https://www.youtube.com/watch?v=6D9RRxY2wnY). Η Ντόρα προειδοποιεί τα 

παιδιά να μην πλησιάσουν σε αυτό το σημείο αναθέτοντας τους μία αποστολή. Στην 

αποστολή αυτή τα παιδιά, αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, πρέπει με 

τη βοήθεια του σακιδίου να βρουν ανάμεσα σε τρεις προειδοποιητικές πινακίδες 

κινδύνου (κροκόδειλος, ζούγκλα, ηφαίστειο) αυτή που προειδοποιεί για την έκρηξη 

ηφαιστείου και να την τοποθετήσουν πάνω στον απτό χάρτη ακριβώς στο σημείο που 

εμφανίζεται η επαυξημένη εικόνα του ηφαιστείου. (Εικόνα 24).  

 

Εικόνα 24. Στιγμιότυπα από το βίντεο οδηγιών του ηφαιστείου. 
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     Μέσα στο σακίδιο τα παιδιά βρίσκουν το σωστό  κουτί (με το ηφαίστειο), το 

τοποθετούν κάτω από την κινητή συσκευή για να λάβουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας εμφανίζεται πάνω στο 

κουτί του ηφαιστείου το περιεχόμενό του (Εικόνα 39). Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 

μέσω της τεχνολογίας Ε.Π. να επιλέξουν πρώτα την εικονική πινακίδα κάνοντας κλικ 

πάνω σε αυτήν και λαμβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Σε περίπτωση που 

επιλέξουν λάθος πινακίδα ακούγεται ένας ήχος με τον οποίο τα παιδιά 

καταλαβαίνουν ότι η επιλογή τους είναι λανθασμένη, ενώ παράλληλα ακούν το 

ηχογραφημένο μήνυμα «δεν πειράζει προσπάθησε ξανά» που ενθαρρύνει τα παιδιά 

να ξαναπροσπαθήσουν. Στην περίπτωση που η επιλογή τους είναι σωστή ακούγεται 

ένας ήχος με τον οποίο τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι τα κατάφεραν και παράλληλα 

ακούγεται το ηχογραφημένο μήνυμα «τέλεια τα κατάφερες» σε αυτή την περίπτωση 

τα παιδιά μπορούν να ανοίξουν το κουτί, να πάρουν την απτή πινακίδα και να την 

τοποθετήσουν πάνω στον απτό χάρτη στο σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη 

εικόνα του ηφαιστείου, απαγορεύοντας τη διέλευση από το σημείο αυτό. 

     Και σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον 

κίνδυνο που εγκυμονεί, αποκλείοντας τη διέλευση του Bee-bot από αυτό το σημείο 

όπως επίσης και από το σημείο της χελώνας και του κροκόδειλου. Έπειτα τα παιδιά 

καλούνται να επανεξετάσουν την αρχική διαδρομή που σχεδίασαν ώστε να πληρεί τις 

προϋποθέσεις αυτές. Τα παιδιά δηλαδή πρέπει να σχεδιάσουν μια διαδρομή πάνω 

στη διαφάνεια οδηγώντας το Bee-bot μέσα από το δάσος, το δελφίνι και 

καταλήγοντας στο θησαυρό, χωρίς όμως να περάσουν από το σημείο της χελώνας, 

του κροκόδειλου και του ηφαιστείου. Για να θυμούνται τα παιδιά τα σημεία από τα 

οποία απαγορεύεται να περάσουν, υποβοηθούνται κοιτώντας τον απτό χάρτη χωρίς 

την επαύξηση, εστιάζοντας την προσοχή τους στα απτά αντικείμενα (κλωβός, 

φράχτης, πινακίδα) που έχουν τοποθετήσει πάνω σε αυτόν. Έτσι τα παιδιά 

λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς καλούνται να σκεφτούν και να 

ξανασχεδιάσουν πάνω στη διαφάνεια την διαδρομή που πρέπει να κάνει  η μέλισσα 

για να φτάσει στο θησαυρό, περνώντας μέσα από το δάσος και το δελφίνι και 

αποφεύγοντας τη χελώνα καρέτα-καρέτα, τον κροκόδειλο και το ηφαίστειο. 

     Τα παιδιά αφού διαγράψουν την αρχική τους διαδρομή και ξανασχεδιάσουν την 

τελική διαδρομή πάνω στη διαφάνεια αναλαμβάνουν να προγραμματίσουν το ρομπότ 
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(με τη βοήθεια των καρτών-εντολών, εφ όσον χρειάζεται) προκειμένου να το 

οδηγήσουν στην πρώτη στάση που είναι το δάσος. Σε αυτή τη στάση τα παιδιά με ένα 

απλό κλικ πάνω στην επαυξημένη εικόνα του δάσους παρακολουθούν μέσω ενός 

βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=Hf-Fl-Thxps) την αποστολή που τους 

αναθέτει η Ντόρα. Στην αποστολή αυτή τα παιδιά αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους πρέπει με τη βοήθεια του σακιδίου να βρουν ανάμεσα σε τρία ζώα 

(πρόβατο, ζέβρα, σκύλος) το ζώο που χάθηκε από το δάσος της ζούγκλας και να το 

τοποθετήσουν πίσω στο δάσος (Εικόνα 25). Μέσα στο σακίδιο τα παιδιά βρίσκουν το 

σωστό  κουτί (με το δάσος), το τοποθετούν κάτω από την κινητή συσκευή για να 

λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας 

εμφανίζεται πάνω στο κουτί του δάσους το περιεχόμενό του (Εικόνα 39). Τα παιδιά 

έχουν τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας Ε.Π. να επιλέξουν πρώτα το εικονικό ζώο, 

κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό λαμβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Σε 

περίπτωση που επιλέξουν λάθος ζώο ακούγεται ένας ήχος με τον οποίο τα παιδιά 

καταλαβαίνουν ότι η επιλογή τους είναι λανθασμένη, ενώ παράλληλα ακούν το 

ηχογραφημένο μήνυμα «δεν πειράζει προσπάθησε ξανά» που ενθαρρύνει τα παιδιά 

να ξαναπροσπαθήσουν. Στην περίπτωση που η επιλογή τους είναι σωστή ακούγεται 

ένας ήχος με τον οποίο τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι τα κατάφεραν και παράλληλα 

ακούγεται το ηχογραφημένο μήνυμα «τέλεια τα κατάφερες» σε αυτή την περίπτωση 

τα παιδιά μπορούν να ανοίξουν το κουτί, να πάρουν το απτό ζώο και να το 

τοποθετήσουν πάνω στον απτό χάρτη στο σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη 

εικόνα του δάσους.  Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή της πρώτης στάσης τα παιδιά 

προγραμματίζουν το Bee-bot οδηγώντας το στη δεύτερη στάση που είναι τα δελφίνια. 

 

Εικόνα 25. Στιγμιότυπο από το βίντεο οδηγιών του δάσους. 
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      Όταν η μελισσούλα φτάσει στη στάση με τα δελφίνια τα παιδιά με ένα απλό 

πάτημα πάνω στην επαυξημένη εικόνα του δελφινιού παρακολουθούν ένα 

ντοκιμαντέρ για το τι τρώνε τα δελφίνια και στο τέλος η Ντόρα τους αναθέτει μια 

αποστολή (https://www.youtube.com/watch?v=SVPdxcSArgE). Στην  αποστολή  αυτή 

τα παιδιά καλούνται να αξιοποιήσουν την ψηφιακή πληροφορία που παίρνουν από το 

βίντεο και με τη βοήθεια του σακιδίου να βρουν ανάμεσα σε τρεις τροφές (ποντίκι, 

ψάρια, ραπανάκι) αυτή που τρώνε τα δελφίνια και να τα ταΐσουν (Εικόνα 26).  

 

Εικόνα 26. Στιγμιότυπο από το βίντεο οδηγιών του δελφινιού. 

     Μέσα στο σακίδιο τα παιδιά βρίσκουν το σωστό  κουτί (με το δελφίνι), το 

τοποθετούν κάτω από την κινητή συσκευή για να λάβουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας εμφανίζεται πάνω στο 

κουτί το περιεχόμενό του (Εικόνα 39). Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσω της 

τεχνολογίας Ε.Π. να επιλέξουν πρώτα την εικονική τροφή κάνοντας κλικ πάνω σε 

αυτήν, λαμβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Σε περίπτωση που επιλέξουν 

λάθος τροφή ακούγεται ένας ήχος με τον οποίο τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η 

επιλογή τους είναι λανθασμένη, ενώ παράλληλα ακούν το ηχογραφημένο μήνυμα 

«δεν πειράζει προσπάθησε ξανά» που ενθαρρύνει τα παιδιά να ξαναπροσπαθήσουν. 

Στην περίπτωση που η επιλογή τους είναι σωστή ακούγεται ένας ήχος με τον οποίο τα 

παιδιά καταλαβαίνουν ότι τα κατάφεραν και παράλληλα ακούγεται το ηχογραφημένο 

μήνυμα «τέλεια τα κατάφερες», σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά μπορούν να 

ανοίξουν το κουτί, να πάρουν την απτή τροφή και να την τοποθετήσουν πάνω στο 

χάρτη στο σημείο που εμφανίζεται το δελφίνι. Μόλις ολοκληρωθεί  και αυτή η 

αποστολή της δεύτερης στάσης τα παιδιά προγραμματίζουν το Bee-bot οδηγώντας το 

στην τρίτη και τελευταία στάση, που είναι ο κρυμμένος θησαυρός.  

     Όταν η μελισσούλα φτάσει στην τρίτη και τελευταία στάση του θησαυρού, τα 

παιδιά με ένα απλό κλικ πάνω στην επαυξημένη εικόνα του θησαυρού, 
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παρακολουθούν μέσω ενός βίντεο την αποστολή που τους αναθέτει η Ντόρα 

(https://www.youtube.com/watch?v=sSW_w-EKigM). Στην αποστολή αυτή τα παιδιά 

αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους πρέπει με τη βοήθεια του σακιδίου να 

βρουν ανάμεσα σε τρία εργαλεία (σκούπα φύλλων, φτυάρι, κουπί) το χρήσιμο 

εργαλείο για να σκαφτεί το χώμα προκειμένου να βρεθεί ο θησαυρός, ενώ για να τον 

ξεκλειδώσουν πρέπει να συμπληρώσουν σωστά το μυστικό κωδικό (Εικόνα 27). Μέσα 

στο σακίδιο τα παιδιά βρίσκουν το σωστό  κουτί (με το θησαυρό), το τοποθετούν 

κάτω από την κινητή συσκευή για να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσω 

της επαυξημένης πραγματικότητας εμφανίζεται πάνω στο κουτί του θησαυρού το 

περιεχόμενό του (Εικόνα 39). Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας 

Ε.Π. να επιλέξουν πρώτα το εικονικό εργαλείο, κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό, 

λαμβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Σε περίπτωση που επιλέξουν λάθος 

εργαλείο ακούγεται ένας ήχος με τον οποίο τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η επιλογή 

τους είναι λανθασμένη, ενώ παράλληλα ακούν το ηχογραφημένο μήνυμα «δεν 

πειράζει προσπάθησε ξανά» που ενθαρρύνει τα παιδιά να ξαναπροσπαθήσουν. Στην 

περίπτωση που η επιλογή τους είναι σωστή ακούγεται ένας ήχος με τον οποίο τα 

παιδιά καταλαβαίνουν ότι τα κατάφεραν και παράλληλα ακούγεται το ηχογραφημένο 

μήνυμα «τέλεια τα κατάφερες», σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά μπορούν να 

ανοίξουν το κουτί, να πάρουν το απτό εργαλείο και να το τοποθετήσουν πάνω στον 

απτό χάρτη στο σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη εικόνα του θησαυρού.  
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Εικόνα 27. Στιγμιότυπα από το βίντεο οδηγιών του θησαυρού. 

 

     Μέσα στο σακίδιο τα παιδιά βρίσκουν  και τον μυστικό κωδικό μαζί με τις καρτέλες 

του για να ξεκλειδώσουν το θησαυρό. Για να σχηματίσουν σωστά τον κωδικό, αρκεί 

να θυμηθούν τη διαδοχική σειρά της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσουν για να 

φτάσουν στο θησαυρό (δάσος-δελφίνι-θησαυρός). Τα παιδιά με τη βοήθεια της 

κινητής συσκευής «διαβάζουν» τον πάπυρο και παρατηρούν τα επαυξημένα στοιχεία, 

μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, που είναι οι καρτέλες με τις 

στάσεις (Εικόνα 28). Έτσι τα παιδιά συμπληρώνουν πρώτα τον πάπυρο με τη βοήθεια 

της επαύξησης πάνω στην κινητή συσκευή λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και στη 

συνέχεια είναι έτοιμα να συμπληρώνουν τον απτό πάπυρο με τις απτές καρτέλες.  

 

Εικόνα 28. Στιγμιότυπο επαύξησης του παπύρου. 
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     Μόλις συμπληρώσουν και τον απτό πάπυρο με τις απτές καρτέλες τον τοποθετούν 

κάτω από την κινητή συσκευή για να γίνει ο «έλεγχος», μέσω της επαυξημένης 

πραγματικότητας (Εικόνα 27). Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν συμπληρωθεί σωστά 

ακούγεται ένα ηχητικό μήνυμα «δεν πειράζει προσπάθησε για άλλη μια φορά» που 

παροτρύνει τα παιδιά να ξαναπροσπαθήσουν, ενώ στην περίπτωση που έχει 

συμπληρωθεί σωστά προβάλλεται ένα βίντεο με το θησαυρό να ξεκλειδώνει και να 

ανοίγει (https://www.youtube.com/watch?v=5Hl8ckW8Gj8).  

     Στη συνέχεια αφού ολοκληρώσουν τα παιδιά τις αποστολές και ξεκλειδώσουν το 

θησαυρό τους «μιλάει» η Ντόρα μέσω ενός αυτοσχέδιου βίντεο, δίνοντας τους 

συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθεια τους τονίζοντας τους ότι χωρίς αυτούς δεν 

θα τα κατάφερνε να βρει τον θησαυρό και να τον ξεκλειδώσει 

(https://www.youtube.com/watch?v=d87wapo6jXc). Έπειτα όπως συμβαίνει και σε 

κάθε πρωτότυπο επεισόδιο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, η Ντόρα 

παροτρύνει τα παιδιά να της πουν τι τους άρεσε περισσότερο απ όλα όσα έζησαν σε 

αυτήν την περιπέτεια, κάνοντας μια μεγάλη παύση για να ακούσει όλες τις απόψεις 

των παιδιών, ενώ αναφέρει και αυτή τις δικές τις εντυπώσεις. Στο τέλος ευχαριστεί τα 

παιδιά και τους παραδίδει με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της τάξης τον κρυμμένο 

θησαυρό (Εικόνα 29). Έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας 

με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής.  

 

Εικόνα 29. Θησαυρός του παιχνιδιού. 
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6.5  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

     Το παιχνίδι με τίτλο «Η Ντόρα και ο μυστικός χάρτης», το οποίο κατασκευάστηκε 

για της ανάγκες της παρούσας εργασίας, όπως φαίνεται και στην εικόνα 30 

περιλαμβάνει: 

1. έναν χάρτη θησαυρού  

2. ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου σε μορφή μέλισσας(Bee-bot) 

3. κάρτες εντολών προγραμματισμού 

4. το σακίδιο της Ντόρας 

5. έξι κουτιά αποστολών 

6. ένα μυστικό κωδικό 

7. μία διαφάνεια 

8. ένα μαρκαδόρο  

 

 

Εικόνα 30. Περιεχόμενα παιχνιδιού. 

 

     Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού χρησιμοποιούνται επίσης φορητές συσκευές 

(ταμπλέτα και έξυπνο κινητό) με εγκατεστημένη την εφαρμογή HP Reveal App, 

προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας, ο 

προγραμματισμός της οποίας σχεδιάστηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω της 

εφαρμογής HP Reveal Studio.  
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1. Χάρτης Θησαυρού 

     Ο χάρτης του θησαυρού έχει διάσταση 60x60 εκατοστά, απεικονίζει ένα «άδειο» 

νησί και γύρω γύρω θάλασσα, είναι χωρισμένος σε 16 τετράγωνα, κάθε τετράγωνο 

έχει διάσταση 15x15 εκατοστά, γεγονός που εξυπηρετεί την κίνηση του Bee-bot πάνω 

σε αυτόν (Εικόνα 31). Τα σημεία ενδιαφέροντος του χάρτη εμφανίζονται, μέσω της 

τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, πάνω στο χάρτη με τη βοήθεια του tablet 

ή του Smartphone (Εικόνα 32). 

                 

               Εικόνα 31. Χάρτης θησαυρού.                        Εικόνα32. Στιγμιότυπο  της επαύξησης του     

                                                                                                  χάρτη με τη χρήση κινητής συσκευής. 

 

   Ο χάρτης του κρυμμένου θησαυρού που επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο παιχνίδι 

είναι ένας πολύ διαδεδομένος χάρτης για δραστηριότητες με Bee-bot και είναι 

ελεύθερα διαθέσιμος στο διαδίκτυο (https://www.earlylearnin ghq.org.uk/wp-

content/uploads/2013/03/Pirate-Island.pdf). Στον πρωτότυπο αυτό χάρτη έγιναν 

κάποιες τροποποιήσεις μέσω του προγράμματος Adobe Photoshop Elements 10, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 33, προκειμένου να προκύψει ένας «άδειος» χάρτης που να 

υποστηρίζει και να εξυπηρετεί το σενάριο και τους στόχους του παιχνιδιού. Στη 

συνέχεια η εικόνα του επεξεργασμένου «άδειου» χάρτη χρησιμοποιήθηκε ως 

’’trigger’’ στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας HP Reveal Studio 

προκειμένου να προστεθούν πάνω σε αυτήν τα στοιχεία της επαύξησης (ήχοι, εικόνες, 

βίντεο). Έπειτα η εικόνα του «άδειου» χάρτη εκτυπώθηκε σε χυτό μουσαμά και 

μπορεί να θεωρηθεί ως το «ταμπλό» του παιχνιδιού.  
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Εικόνα 33. Στάδια επεξεργασίας του χάρτη. 

     Τα επαυξημένα στοιχεία του χάρτη, όπως φαίνονται και παραπάνω, είναι επτά. Το 

πρώτο στοιχείο είναι η Ντόρα και ο Μπουτς μέσα στο καράβι, το οποίο αποτελεί και 

την «αφετηρία» του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσω ενός βίντεο, καλούνται να 

τοποθετήσουν το «πιόνι» τους, το Bee-bot, πάνω στον πραγματικό  χάρτη ακριβώς 

στο σημείο που εμφανίζεται η επαυξημένη εικόνα του καραβιού με την Ντόρα και τον 

Μπουτς.  Τα υπόλοιπα έξι επαυξημένα στοιχεία του χάρτη αποτελούν τα σημεία 

ενδιαφέροντος (δάσος, χελώνα καρέτα-καρέτα, δελφίνι, κροκόδειλος, ηφαίστειο και 

θησαυρός). Σύμφωνα με το σενάριο τα παιδιά καλούνται να ταξιδέψουν και να 

μετακινήσουν το Bee-bot περνώντας από τρεις σταθμούς, πρώτα από το δάσος, 

έπειτα από τα δελφίνια και τέλος από το θησαυρό. Τα παιδιά τοποθετούν πάνω στο 

χάρτη τη διαφάνεια  που έχει ακριβώς την ίδια διάσταση με τον χάρτη και με ένα 

μαρκαδόρο καλούνται να διαγράψουν την πορεία που θα ακολουθήσει το Bee-bot 

περνώντας από τις στάσεις δάσος-δελφίνια-θησαυρός.  Εύλογα όμως δημιουργείται 

το ερώτημα τι είναι τα άλλα σημεία πάνω στο χάρτη; Με ένα απλό κλικ πάνω σε κάθε 

σημείο (καρέτα-καρέτα, κροκόδειλος, ηφαίστειο) τα παιδιά παρακολουθούν κάθε 

φορά ένα σχετικό βίντεο και στο τέλος του βίντεο, τους ανατίθεται μια αποστολή, την 

οποία πρέπει να φέρουν εις πέρας με τη βοήθεια του σακιδίου. Πιο συγκεκριμένα τα 

στοιχεία αυτά θέτουν κάποιους περιορισμούς στα παιδιά για τον τρόπο που μπορεί 

να κινηθεί το Bee-bot πάνω στο χάρτη. Στην πραγματικότητα προειδοποιούν τα 

παιδιά να μην επιτρέψουν στο Bee-bot να περάσει από τα σημεία του χάρτη στα 

οποία εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία (καρέτα-καρέτα, κροκόδειλος, ηφαίστειο) γιατί 
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ελλοχεύει κάποιος κίνδυνος  (η χελώνα γέννησε τα αυγά της και δεν πρέπει να 

πατηθούν, ο κροκόδειλος είναι πολύ πεινασμένος και μπορεί να επιτεθεί, ενώ 

αντίστοιχα το ηφαίστειο εκρήγνυται). ‘Έτσι τα παιδιά καλούνται να αλλάξουν την 

αρχική τους πορεία σβήνοντας την από τη διαφάνεια και διαγράφοντας μια νέα, 

λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη φορά τους περιορισμούς που τίθενται. 

2. Bee-bot  

      Το Bee-bot είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου σε μορφή μέλισσας 

κατάλληλα σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Εικόνα 34). Η ελκυστική του 

εμφάνιση σε συνδυασμό με την απλή και φιλική προς τα παιδιά διάταξη των εντολών 

που διαθέτει, το καθιστά ένα από τα πιο δημοφιλή προγραμματιζόμενα παιχνίδια. Το 

Bee-bot βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες απλού προγραμματισμού 

εισάγοντας τα σε έναν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, με τον οποίο τα παιδιά είναι σε 

θέση να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, που έχουν 

νόημα για τα ίδια και όλα αυτά με ένα παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο (Beraza, Pina & 

Demo, 2010). Ακόμη με την αξιοποίηση του Bee-bot τα παιδιά αναπτύσσουν 

δεξιότητες υπολογισμού ενώ καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, μέσα από το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων (Komis & Misirli, 

2011; Komis & Misirli, 2012).  

 

Εικόνα 34. Bee-bot. 

  

     Ο προγραμματισμός του Bee-bot βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO 

δίνοντας έμφαση στη δομή της ακολουθίας. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν 

εύκολα και άμεσα να προγραμματίσουν το Bee-bot  χάρη στα ευδιάκριτα χρωματιστά 

πλήκτρα που διαθέτει πάνω του (on board) απλά με ένα πάτημα.  Όπως φαίνεται και 
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στην εικόνα 34, τέσσερα είναι τα πλήκτρα που καθορίζουν την κατεύθυνση της 

κίνησης του ρομπότ και έχουν χρώμα πορτοκαλί. Η κίνηση της μέλισσας μπορεί να 

έχει κατεύθυνση μπροστά, πίσω, με βήμα που ισοδυναμεί με 15 εκ., καθώς επίσης  

έχει τη δυνατότητα να στρίβει επιτόπου προς τα δεξιά και αριστερά κατά 90ο. 

Μπορούν να δοθούν μέχρι και 40 εντολές τη φορά ενώ το πάτημα κάθε εντολής 

συνοδεύεται από έναν ήχο και στιγμιαίο φωτισμό των ματιών του Bee-bot, το ίδιο 

συμβαίνει και κατά την εκτέλεση της κάθε εντολής, ενώ η ολοκλήρωση των εντολών 

συνοδεύεται με αναβόσβημα των ματιών και συγχρονισμένο ήχο. Έτσι τα παιδιά είναι 

σε θέση θα μπορούν να διακρίνουν τις εντολές κατά την εκτέλεση τους. Στη μέση 

ακριβώς βρίσκεται το πράσινο πλήκτρο «GO» το οποίο δίνει την εντολή στην μέλισσα 

να πραγματοποιήσει τον προγραμματισμό που έκαναν τα παιδιά. Τέλος υπάρχουν και 

δύο μπλε πλήκτρα, το «X» ή αλλιώς «CLEAR» με το οποίο προσφέρεται η δυνατότητα 

διαγραφής του προγραμματισμού που έχει προηγηθεί και το «||» ή «PAUSE» με το 

οποίο διακόπτεται η εκτέλεση των εντολών για 1 δευτερόλεπτο, προσφέροντας τη 

δυνατότητα στο παιδί-προγραμματιστή να εντοπίσει τυχόν λάθη και παραλείψεις 

στον προγραμματισμό του.  

     Η επιλογή του Bee-bot δεν έγινε τυχαία, όπως αναφέρεται σε άλλη ενότητα αυτού 

του κεφαλαίου, καθώς ενδείκνυται για την ικανότητες και δυνατότητες της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, προσφέροντας πολλά παιδαγωγικά οφέλη μέσα 

από το καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σενάριο. Από την άλλη, το ίδιο το σενάριο 

ενθαρρύνει την αξιοποίηση του ρομπότ , ενώ ταυτόχρονα το Bee-bot είναι σε θέση να 

υποστηρίξει το σενάριο και τους μαθησιακούς στόχους που τέθηκαν εξαρχής. 

 

3. Κάρτες εντολών προγραμματισμού. 

     Οι κάρτες εντολών προγραμματισμού απεικονίζουν τις εντολές των πλήκτρων του 

Bee-bot και βοηθούν τα παιδιά να σχεδιάσουν τον προγραμματισμό τους επί χάρτου 

και στη συνέχεια να τον θέσουν σε εφαρμογή (Εικόνα 35).  Τα παιδιά μέσα από τη 

συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, την κατάθεση προτάσεων και λύσεων 

συναποφασίζουν για τη σειρά με την οποία θα τοποθετήσουν τις κάρτες εντολές. Με 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν σε πρώτη φάση την οπτικοποίηση των βημάτων του 

Βee-bot και σε δεύτερη φάση τον καλύτερο προγραμματισμό του καθώς έχουν τη 
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δυνατότητα, μέσα από τη συζήτηση και την παρατήρηση, να εντοπίσουν με τη 

βοήθεια των καρτών εντολών τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα βήματα του ρομπότ.    

 

Εικόνα 35. Κάρτες εντολών προγραμματισμού Bee-bot. 

 

4. Το σακίδιο της Ντόρας 

     Το σακίδιο της Ντόρας, σύμφωνα με την σειρά κινουμένων σχεδίων  «Ντόρα η 

μικρή εξερευνήτρια», είναι ένα σακίδιο πλάτης το οποίο κουβαλάει η ηρωίδα μαζί της 

και το χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να επιλύσει κάποιο πρόβλημα, παίρνοντας 

μέσα από αυτό τα κατάλληλα εργαλεία. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι το σακίδιο 

περιλαμβάνει έξι κουτιά και έναν μυστικό κωδικό που θα βοηθήσουν τα παιδιά να 

φέρουν εις πέρας τις αποστολές που θα τους ανατεθούν και τελικά να φτάσουν στον 

κρυμμένο θησαυρό. Όπως σε όλα τα αντικείμενα του παιχνιδιού έτσι και στο σακίδιο 

υπάρχει το στοιχείο της επαύξησης. Τα παιδιά τοποθετώντας το tablet ή το 

Smartphone πάνω στο σακίδιο έχουν τη δυνατότητα να δουν το περιεχόμενό του 

χωρίς να το ανοίξουν και να ακούσουν το τραγούδι του σακιδίου «Back pack» της 

τηλεοπτικής σειράς «Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια»(Εικόνα 36).  
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Εικόνα36. Σακίδιο της Ντόρας (αριστερά) και στιγμιότυπο της επαύξησης στο σακίδιο της 
Ντόρας (δεξιά).             

     Η κατασκευή του σακιδίου υλοποιήθηκε σε τρία στάδια όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 37. Αρχικά σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα Adobe Photoshop Elements 10 μια 

εικόνα διάστασης 70x80 εκ. και εκτυπώθηκε σε χυτό μουσαμά. Στη συνέχεια 

σχεδιάστηκε πάνω στο μουσαμά το πατρόν του σακιδίου, κόπηκαν όλα τα κομμάτια 

και τέλος συναρμολογήθηκαν και γαζώθηκαν με τη ραπτομηχανή. 

 

Εικόνα 37. Στάδια κατασκευής σακιδίου. 

5. Έξι κουτιά 

     Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού κατασκευάστηκαν έξι κουτιά. Σε κάθε κουτί 

απεικονίζεται και μια εικόνα που συνδέεται με τα επαυξημένα στοιχεία του χάρτη, 

έτσι προκύπτουν τρία κουτιά για τις «στάσεις» του χάρτη ( ένα κουτί για το δάσος, 

ένα κουτί για το δελφίνι και ένα κουτί για το θησαυρό) και τρία κουτιά για τους 

«περιορισμούς» του χάρτη (ένα κουτί για την χελώνα καρέτα-καρέτα, ένα κουτί για 

τον κροκόδειλο και ένα κουτί για το ηφαίστειο)(Εικόνα 38). 
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Εικόνα 38. Κουτιά παιχνιδιού. 

     Τοποθετώντας το tablet ή το Smartphone πάνω σε κάθε κουτί τα παιδιά μπορούν 

μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας να ακούσουν το επαυξημένο 

ηχητικό μήνυμα για το τι περιέχει το κάθε κουτί, σε τι θα τους χρησιμεύσει το 

περιεχόμενο αυτό καθώς και να δουν το περιεχόμενο του κουτιού, μέσω της 

τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, χωρίς να το ανοίξουν (Εικόνα 39).  

 

Εικόνα 39 . Στιγμιότυπα επαύξησης των κουτιών. 
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     Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οδηγίες αυτές καλούν  τα παιδιά να κατασκευάσουν 

κάτι με τα υλικά του κουτιού π.χ. έναν κλωβό για να προστατέψουν τα αυγά της 

χελώνας καρέτα-καρέτα και έναν φράχτη για να προστατευτούν από τον πεινασμένο 

κροκόδειλο (εικόνα 40).  

 

Εικόνα 40. Στιγμιότυπα επαύξησης των κουτιών σχετικά με την κατασκευή κλωβού 
(αριστερά) και φράχτη (δεξιά). 

 

     Σε άλλες περιπτώσεις καλούνται να επιλέξουν, ανάμεσα σε τρία επαυξημένα υλικά 

ή εργαλεία το σωστό, για την εκτέλεση της αποστολής πατώντας πάνω στο 

επαυξημένο αντικείμενο π.χ., να βρουν το ζωάκι που χάθηκε από το δάσος της 

ζούγκλας, να διαλέξουν τη σωστή τροφή για να ταΐσουν τα δελφίνια, να επιλέξουν τη 

σωστή πινακίδα που προειδοποιεί για την έκρηξη ηφαιστείου, να επιλέξουν το σωστό 

εργαλείο για να σκάψουν να βρουν το θησαυρό. Σε περίπτωση λάθους επιλογής 

υπάρχει ανατροφοδότηση μέσω επαυξημένου ήχου και ηχητικού μηνύματος «δεν 

πειράζει προσπάθησε ξανά» και το παιδί καλείται να προσπαθήσει ξανά, ενώ σε 

περίπτωση σωστής επιλογής το παιδί επιβραβεύεται μέσω επαυξημένου ήχου και 

ηχητικού μηνύματος «τέλεια τα κατάφερες» ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζονται από την 

οθόνη του tablet ή Smartphone οι λανθασμένες επιλογές διατηρώντας την εικόνα του 

επιθυμητού αντικειμένου (ζέβρα, ψάρια, πινακίδα προειδοποίησης έκρηξης 

ηφαιστείου, φτυάρι αντίστοιχα)(Εικόνα 41). 
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Εικόνα 41. Στιγμιότυπα επαύξησης των κουτιών με τη σωστή επιλογή. 

 

     Μετά από τις επαυξημένες οδηγίες που λαμβάνουν τα παιδιά μπορούν να 

ανοίξουν τα κουτιά και αυτή τη φορά να προμηθευτούν τα απτά εργαλεία και υλικά 

για να φέρουν εις πέρας τις αποστολές που τους έχουν ανατεθεί (Εικόνα 42).  

 

 

Εικόνα 42. Περιεχόμενο των κουτιών. 

 

     Τα απτά υλικά που σχετίζονται με τις κατασκευές, όπως ο κλωβός και ο φράχτης, 

αφού συναρμολογηθούν τοποθετούνται πάνω στον απτό χάρτη ακριβώς στα σημεία 

που ορίζουν οι οδηγίες (ο κλωβός στο σημείο που εμφανίζεται η χελώνα καρέτα-

καρέτα και ο φράχτης στο σημείο που εμφανίζεται ο κροκόδειλος). Τα υπόλοιπα απτά 

υλικά αφού έχουν επιλεχθεί σωστά (ζέβρα, ψάρια, πινακίδα ηφαιστείου και φτυάρι) 
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απλά τοποθετούνται πάνω στον απτό χάρτη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (η ζέβρα στο 

δάσος της ζούγκλας, τα ψάρια στο δελφίνι, η πινακίδα με το ηφαίστειο στο ηφαίστειο 

και το φτυάρι στο θησαυρό)(Εικόνα 43).  

 

Εικόνα 43. Υβριδικός χάρτης απτών αντικειμένων (πάνω δεξιά) και επαυξημένης 
πραγματικότητας (κάτω αριστερά). 

     

     Όπως αναφέρεται και παραπάνω τα παιδιά, σύμφωνα με το σενάριο και με την 

καθοδήγηση της ερευνήτριας, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους με διαδρομή δάσος-

δελφίνι-θησαυρός, διερευνούν τα υπόλοιπα στοιχεία του χάρτη (χελώνα καρέτα-

καρέτα, κροκόδειλος και ηφαίστειο). Αυτά τα στοιχεία θέτουν περιορισμούς στη 

διαδρομή που θα ακολουθήσει το Bee-bot για να φτάσει στον θησαυρό. Μόλις τα 

παιδιά ολοκληρώσουν τις αποστολές που σχετίζονται με αυτά τα στοιχεία (κατασκευή 

κλωβού, κατασκευή φράχτη και προειδοποιητική πινακίδα έκρηξης ηφαιστείου 

αντίστοιχα) τοποθετούν τα απτά αυτά αντικείμενα πάνω στο χάρτη με τον τρόπο που 

περιγράφεται παραπάνω. Αυτή η ενέργεια βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν στο 

απτό περιβάλλον του χάρτη από ποιά σημεία δεν μπορούν να περάσουν καθώς τα 

έχουν σηματοδοτήσει ή περιφράξει με τα απτά αντικείμενα και στη συνέχεια είναι σε 

θέση να προγραμματίσουν τη νέα διαδρομή (Εικόνα 44). Καθ όλη τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού τα παιδιά καλούνται με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουν τις πληροφορίες 

που δέχονται μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας, να τις αξιοποιήσουν και να τις  

διαχειριστούν στο απτό περιβάλλον και όλα αυτά με ένα παιγνιώδη και ελκυστικό 

τρόπο, με συνεχή ανατροφοδότηση και επιβράβευση, δίνοντας κίνητρο και χαρά στα 

παιδιά για να συνεχίσουν προκειμένου να  επιτύχουν το σκοπό του παιχνιδιού. 

  

 Εικόνα 44. Χάρτης με τα απτά αντικείμενα των περιορισμών. 

 

 

6. Μυστικός Κωδικός 

     Ο μυστικός κωδικός είναι ένας κωδικός που απαιτείται να συνθέσουν τα παιδιά 

όταν φτάσουν στο σημείο του κρυμμένου θησαυρού προκειμένου να ξεκλειδώσουν 

το σεντούκι με τον θησαυρό και αποτελείται από έναν πάπυρο και τρεις εικόνες με τις 

στάσεις του χάρτη δάσος-δελφίνι-θησαυρός (Εικόνα 45).  

 

Εικόνα 45. Μυστικός κωδικός. 
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     Μόλις τα παιδιά οδηγήσουν το Bee-bot στο σημείο που βρίσκεται ο θησαυρός 

πάνω στο χάρτη, με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας πατούν με ένα 

απλό κλικ πάνω στην επαυξημένη εικόνα του Θησαυρού και προβάλλεται ένα βίντεο 

με οδηγίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν μέσα από το 

σακίδιο το κουτί του θησαυρού, να βρουν μέσα σε αυτό το σωστό εργαλείο για να 

σκάψουν το θησαυρό τοποθετώντας το πάνω στον απτό χάρτη και τέλος να 

συμπληρώσουν τον σωστό κωδικό στον πάπυρο που βρίσκεται μέσα στο σακίδιο, 

προκειμένου να ξεκλειδωθεί ο θησαυρός. Για να σχηματίσουν τον σωστό κωδικό, 

αρκεί να θυμηθούν τη διαδοχική σειρά της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσουν 

για να φτάσουν στο θησαυρό (δάσος-δελφίνι-θησαυρός) Έτσι τα παιδιά 

συμπληρώνουν πρώτα τον πάπυρο εικονικά με τη βοήθεια της Ε.Π. λαμβάνοντας 

ανατροφοδότηση (εικόνα 28) και στη συνέχεια είναι έτοιμα να συμπληρώνουν τον 

απτό πάπυρο με τις απτές καρτέλες. Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν συμπληρωθεί 

σωστά ακούγεται ένα ηχητικό μήνυμα «δεν πειράζει προσπάθησε για άλλη μια φορά» 

που παροτρύνει τα παιδιά να ξαναπροσπαθήσουν, ενώ στην περίπτωση που έχει 

συμπληρωθεί σωστά προβάλλεται ένα βίντεο με το θησαυρό να ξεκλειδώνει και να 

ανοίγει (Εικόνα 46).  

 

Εικόνα 46 . Στιγμιότυπο από το βίντεο του θησαυρού. 

 

6.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ     

     Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε προηγούμενες εμπεριστατωμένες 

μελέτες πραγματοποιήθηκαν κάποιες βελτιώσεις τόσο στον αρχικό προγραμματισμό 

του παιχνιδιού όσο και σε άλλα λειτουργικά ζητήματα,  προκειμένου να 

ανταποκρίνεται καλύτερα το παιχνίδι στις ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Καταλυτικός παράγοντας στη βελτίωση του παιχνιδιού 
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επαυξημένης πραγματικότητας αποτέλεσε η δοκιμή του σε συγγενικά πρόσωπα 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας καθώς και η μελέτη των αρχών σχεδίασης 

φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας 

(Παπαδάκης, Καλογιαννάκης και Ζαράνης, χ.η). 

     Κατά τον αρχικό προγραμματισμό του παιχνιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον HP 

Reveal studio χρησιμοποιήθηκε η εντολή του «διπλού κλικ»  πάνω στο επαυξημένο 

εικονίδιο, όταν εμφανίζεται στην οθόνη της φορητής συσκευής, προκειμένου τα 

παιδιά να λαμβάνουν την εκάστοτε πληροφορία.  Σύμφωνα με τον Hurley, όπως 

αναφέρουν οι Παπαδάκης, Καλογιαννάκης και Ζαράνης (χ.η), οι επιδόσεις και η 

αισθητηριακή ταχύτητα επεξεργασίας των μικρών παιδιών είναι σημαντικά 

διαφορετική από αυτή των ενηλίκων καθώς  τα παιδιά έχουν μικρότερα δάχτυλα και 

πιο αδύναμα χέρια και λιγότερο ακριβή κινητικό έλεγχο. Για το λόγο αυτό οι 

εφαρμογές που απευθύνονται στα μικρά παιδιά για να είναι αποτελεσματικές πρέπει 

να είναι αφενός ηλικιακά κατάλληλες και αφετέρου να συμβαδίζουν με τις κινητικές 

δεξιότητές των παιδιών (Chiong & Shuler, 2010; Abdul-Aziz, Batmaz, Stone & Chung, 

2013; Nor Azah, 2013, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης, Καλογιαννάκης και Ζαράνης, χ.η ).  

Αυτό διαπιστώθηκε και όταν το παιχνίδι δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε παιδιά 

ηλικίας 4-7 ετών, η δυσκολία εκτέλεσης διπλού κλικ πάνω στη φορητή συσκευή ήταν 

εμφανής. Σύμφωνα με τους Robijt & Van den Broeck (2013) κατά το σχεδιασμό 

εφαρμογών για μικρά παιδιά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των 

παιδιών να χρησιμοποιούν ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο διάφορα είδη 

χειρονομιών. Για το λόγο αυτό τροποποιήθηκε ο αρχικός προγραμματισμός του 

«διπλού» αγγίγματος της οθόνης (διπλό κλικ) σε «απλό» πάτημα ώστε να είναι εφικτή 

αυτή η ενέργεια απ όλα τα παιδιά.  

     Οι McKnight & Fitton (2010) αναφέρουν ότι ένα σημαντικό ζήτημα για τους 

προγραμματιστές είναι ότι η εφαρμογή θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 

αποκρίνεται σωστά στα πιθανά μικρολάθη των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων 

κυρίως των τυχαίων αγγιγμάτων στην οθόνη, καθώς δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τις 

λεπτές κινητικές ικανότητες χειρισμού και ελέγχου των ενηλίκων. Για το λόγο αυτό ο 

προγραμματισμός του παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας βασίστηκε στην 

θετική ενίσχυση του παιδιού μέσω επαυξημένου ήχου και ηχητικού μηνύματος («δεν 
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πειράζει προσπάθησε ξανά») σε περίπτωση λανθασμένου αγγίγματος είτε από 

απροσεξία είτε από επιλογή. 

     Ένας ακόμη παράγοντας που λήφθηκε υπόψη κατά τον προγραμματισμό είναι η 

αδυναμία των μικρών παιδιών στον ακριβή κινητικό έλεγχο των χεριών τους.  Με τη 

χρήση της κάμερας των φορητών συσκευών (ταμπλέτα και έξυπνο κινητό) τα παιδιά 

καλούνται μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας να τοποθετήσουν 

πάνω από το χάρτη του παιχνιδιού τη φορητή συσκευή προκειμένου να δουν την 

επαύξηση πάνω στο χάρτη. Σε περίπτωση που η φορητή συσκευή δεν είναι αρκετά 

σταθερή ή τα δάχτυλα των παιδιών παρεμβάλλουν στην κάμερα της συσκευής, δεν 

μπορεί να επιτευχθεί η επαύξηση του χάρτη. Για το λόγο αυτό η ταμπλέτα 

τοποθετείται σε ειδική συσκευή με χερούλια προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος 

έλεγχος της συσκευής από τα παιδιά, καλύτερη λήψη της κάμερας μειώνοντας τον 

κίνδυνο αποτυχίας (Εικόνα 47). Επιπλέον στο προγραμματιστικό κομμάτι αρχικά τα 

βίντεο επιλέχθηκαν να εμφανίζονται σαν “overlay” γεγονός που απαιτεί σταθερότητα 

της φορητής συσκευής καθ όλη τη διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο, για το λόγο 

αυτό τροποποιήθηκε ο αρχικός προγραμματισμός και τα βίντεο προγραμματίστηκαν 

να φορτώνουν από το Youtube, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να μετακινούν 

τη φορητή συσκευή προς όποια κατεύθυνση θέλουν προσφέροντας καλύτερη θέαση. 

 

Εικόνα 47. Τοποθέτηση ταμπλέτας σε ειδική θήκη κατάλληλη για παιδιά. 

 

     Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα των Campos και Pessanha (2011) η 

μεγαλύτερη οθόνη  προβολής και ο καλός συνδυασμός των απτών αντικειμένων ενός 

παιχνιδιού Ε.Π. με τα εικονικά τους δημιουργούν μεγαλύτερο κίνητρο στα παιδιά και 

προάγουν τη συνεργασία μεταξύ τους. Για τις ανάγκες λοιπόν του παιχνιδιού 
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συνδέεται το tablet ή το Smartphone με την οθόνη της τηλεόρασης (εικόνα 48) έτσι 

ώστε να μπορούν να έχουν ταυτόχρονη οπτική επαφή με την επαυξημένη 

πραγματικότητα όλα τα παιδιά της τάξης προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή 

ολόκληρης της τάξης στη διεξαγωγή του παιχνιδιού, στοχεύοντας στην καλύτερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών καθώς και στη συνεργασία και την ενεργή 

συμμετοχή τους.  

 

Εικόνα 148. Στάδια κατοπτρισμού οθόνης Smartphone σε οθόνη τηλεόρασης. 

 

     Ακόμη θα πρέπει να τονιστεί ότι τα εικονικά αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω 

της επαύξησης, με τα οποία καλούνται τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν, είναι ίδια 

ακριβώς με τα απτά αντικείμενα που καλούνται να διαχειριστούν, προκειμένου να 

υπάρχει μια συνοχή στο παιχνίδι και μια σύνδεση του εικονικού με το πραγματικό με 

σκοπό να γίνει το παιχνίδι πιο ρεαλιστικό και ελκυστικό, δημιουργώντας κίνητρα στα 

παιδιά. 
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6.7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ AURASMA 

 

     Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 

που βασίζεται στην Ε.Π. Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες δημιουργίας υλικού 

Επαυξημένης Πραγματικότητας και μερικές από τις πιο γνωστές είναι Aurasma, 

Blippar, Layar και Wikitude (http://augmented.edtech.gr/ar-creation-platforms/). 

Ωστόσο  ο σχεδιασμός της Επαυξημένης Πραγματικότητας του συγκεκριμένου 

παιχνιδιού βασίστηκε στην αξιοποίηση της εφαρμογής AURASMA. Η εφαρμογή 

Aurasma είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για τη δημιουργία και την εμφάνιση στοιχείων 

Επαυξημένης Πραγματικότητας (FitzGerald et al., 2013). 

 

     Το Aurasma είναι η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα δημιουργίας υλικού Ε.Π. που 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τα δικά τους Aura (project), να 

ανακαλύψουν και να απολαύσουν έτοιμα Aura, αλλά και να μοιραστούν υλικό 

επαυξημένης πραγματικότητας σε σχέση με την εκπαίδευση και όχι μόνο. Η 

εφαρμογή αποτελείται από το Aurasma Studio μια πλατφόρμα σχεδιασμού του 

υλικού στον Η/Υ και την εφαρμογή Aurasma app για κινητές συσκευές. Βασική 

προϋπόθεση είναι η δημιουργία λογαριασμού και η σύνδεση και στις δύο εφαρμογές. 

Ωστόσο η πλατφόρμα Aurasma Studio (https://studio.aurasma.com/) αναβαθμίστηκε 

σε HP Reveal Studio (https://studio.hpreveal.com/landing) και η Android εφαρμογή 

από Aurasma App έγινε HP Reveal App (Εικόνα 49). 

               

Εικόνα 49. Αναβάθμιση Android εφαρμογής από Aurasma App σε HP Reveal App. 
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     Για τη δημιουργία προσωπικού Aura (project), υπάρχουν δύο διαφορετικές 

μέθοδοι. Η πρώτη μέθοδος είναι η δημιουργία του έργου μέσω της Android 

εφαρμογής HP Reveal App απευθείας από τη φορητή συσκευή, προσφέροντας τη 

δυνατότητα σχεδίασης πολύ απλών έργων Ε.Π. Η δεύτερη είναι μέσω του HP Reveal 

Studio, μια πλατφόρμα σχεδιασμού στον Η/Υ προσφέροντας αρκετές πρόσθετες 

ρυθμίσεις και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα, η προβολή των οποίων γίνεται μέσω 

της Android εφαρμογής. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η 

δεύτερη μέθοδος, προκειμένου να δημιουργηθούν πιο εντυπωσιακά Aura που 

προσφέρουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ευχαρίστηση.  

     Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της δημιουργίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να 

δημιουργηθεί λογαριασμός και να γίνει σύνδεση και στις δύο εφαρμογές. Στη 

συνέχεια μεταφερόμαστε στο παράθυρο όπως φαίνεται και στην εικόνα 50. Στο 

παράθυρο αυτό γίνεται πλοήγηση στην καρτέλα ‘’My Auras’’, επιλέγοντας ‘’Create 

New Aura’’ πρόκειται να δημιουργηθεί «νέα αύρα». 

 

Εικόνα 150. Στιγμιότυπο πλατφόρμας HP Reveal Studio. 

 



     Στη συνέχεια γίνεται upload της εικόνας

θα προβληθεί ως επικάλυψη το υλικό της Ε.Π. που θα επιλεχθεί στη συνέχεια.

εικόνα θα πρέπει να είναι σε καλή ανάλυση με αρκετές χρωματικές αντιθέσεις και να

μην απεικονίζει κάποιο πρόσωπο, γιατί δύσκολα ξεχωρίζει η κάμερα τις διαφορές 

μεταξύ των προσώπων. Μόλις ανέβει η εικόνα συμπληρώνεται το όνομα της και ο 

γεωγραφικός περιορισμός, ο οποίος δεν είναι 

ίδιας φωτογραφίας σε άλλο μέρος είναι μηδαμινή

Εικόνα 161. Στιγμιότυπα εισαγωγής εικόνας του χάρτη ως 

 

 

Στη συνέχεια γίνεται upload της εικόνας δείκτη «trigger image» πάνω στην οποία 

ως επικάλυψη το υλικό της Ε.Π. που θα επιλεχθεί στη συνέχεια.

εικόνα θα πρέπει να είναι σε καλή ανάλυση με αρκετές χρωματικές αντιθέσεις και να

μην απεικονίζει κάποιο πρόσωπο, γιατί δύσκολα ξεχωρίζει η κάμερα τις διαφορές 

μεταξύ των προσώπων. Μόλις ανέβει η εικόνα συμπληρώνεται το όνομα της και ο 

γεωγραφικός περιορισμός, ο οποίος δεν είναι αναγκαίος αφού η πιθανότητα ύπαρξης 

άλλο μέρος είναι μηδαμινή (Εικόνα 51). 

1. Στιγμιότυπα εισαγωγής εικόνας του χάρτη ως «trigger
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» πάνω στην οποία 

ως επικάλυψη το υλικό της Ε.Π. που θα επιλεχθεί στη συνέχεια. Η 

εικόνα θα πρέπει να είναι σε καλή ανάλυση με αρκετές χρωματικές αντιθέσεις και να 

μην απεικονίζει κάποιο πρόσωπο, γιατί δύσκολα ξεχωρίζει η κάμερα τις διαφορές 

μεταξύ των προσώπων. Μόλις ανέβει η εικόνα συμπληρώνεται το όνομα της και ο 

αφού η πιθανότητα ύπαρξης 

 

 

trigger». 



116 
 

     Το επόμενο βήμα είναι η πραγματοποίηση διαφόρων τροποποιήσεων στην εικόνα 

trigger, όπως ζουμ και περικοπή (Εικόνα 52). Στο στάδιο αυτό ανεβάζονται (Click to 

Upload Overlay) εικόνες, βίντεο, ήχοι ή  3Δ μοντέλα τα οποία θα προβάλλονται ως 

επικάλυψη πάνω στην εικόνα trigger, όταν η κινητή συσκευή στοχεύσει τη 

φωτογραφία του χάρτη μέσα από την εφαρμογή HP Reveal App. 

 

Εικόνα 52. Στιγμιότυπο εισαγωγής στοιχείων επικάλυψης πάνω στην εικόνα «trigger» του 
χάρτη. 

   

   Το  στάδιο αυτό είναι και το πιο σημαντικό καθώς μπορούν να προστεθούν αρκετές 

εντολές σε κάθε ένα στοιχείο επικάλυψης «overlay». Για παράδειγμα με απλό κλικ 

πάνω στο overlay 1, όπως φαίνεται και στην εικόνα 53, γίνεται φόρτωση ενός 

συγκεκριμένου Url και προβάλλεται το βίντεο. Είναι σαν να γίνεται ένας 

«προγραμματισμός» των στοιχείων επικάλυψης προσφέροντας στο θεατή ένα είδος 

αλληλεπίδρασης με την Ε.Π., καθώς με ένα απλό άγγιγμα πάνω στα στοιχεία 

επικάλυψης μπορεί να λάβει επιπλέον επαυξημένες πληροφορίες και εικόνες που δεν 

φαίνονται εξαρχής αλλά κρύβονται μέσα σε κάθε στοιχείο επικάλυψης. Αυτό 

δημιουργεί την αίσθηση της εξερεύνησης και της ανακάλυψης προσφέροντας 

διασκέδαση και ευχαρίστηση στον θεατή. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι χρησιμοποιείται 

πολύ αυτή η δυναμική και τα παιδιά είναι σε θέση να λαμβάνουν επιπλέον 

πληροφορίες, να βλέπουν βίντεο, να επιλέγουν το σωστό αντικείμενο και να παίρνουν 



ανατροφοδότηση για την επιλογή τους, να συμπληρώνουν τον μυστικό κωδικό κλπ. 

Τα παιδιά μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση με τα επαυξημένα στοιχεία του χάρτη 

έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία της Ε.Π. στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 

καθώς οι επιλογές που κάνουν μέσω της

σωστή συμπλήρωση του μυστικού κωδικού ξεκλειδώνει το μπαούλο με τον θησαυρό, 

ενώ η λανθασμένη αφήνει το μπαούλο κλειδωμένο).

Εικόνα 53. Στιγμιότυπο από την προσθήκη εντολών σε κάθε «overlay» του παιχνιδιού.

 

α την επιλογή τους, να συμπληρώνουν τον μυστικό κωδικό κλπ. 

Τα παιδιά μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση με τα επαυξημένα στοιχεία του χάρτη 

έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία της Ε.Π. στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 

καθώς οι επιλογές που κάνουν μέσω της Ε.Π. επηρεάζουν το αποτέλεσμα (π.χ. η 

σωστή συμπλήρωση του μυστικού κωδικού ξεκλειδώνει το μπαούλο με τον θησαυρό, 

ενώ η λανθασμένη αφήνει το μπαούλο κλειδωμένο). 

Εικόνα 53. Στιγμιότυπο από την προσθήκη εντολών σε κάθε «overlay» του παιχνιδιού.
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α την επιλογή τους, να συμπληρώνουν τον μυστικό κωδικό κλπ. 

Τα παιδιά μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση με τα επαυξημένα στοιχεία του χάρτη 

έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία της Ε.Π. στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 

Ε.Π. επηρεάζουν το αποτέλεσμα (π.χ. η 

σωστή συμπλήρωση του μυστικού κωδικού ξεκλειδώνει το μπαούλο με τον θησαυρό, 

 

Εικόνα 53. Στιγμιότυπο από την προσθήκη εντολών σε κάθε «overlay» του παιχνιδιού. 
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     Στη συνέχεια δίνεται η ονομασία του Aura, προσθέτοντας κάποιες ετικέτες (hash 

tags) για ευκολότερη εύρεση από άλλους χρήστες και γίνεται η αποθήκευση. Για να 

μπορούν να δουν οι άλλοι χρήστες το έργο που έχει δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει 

επιλεχθεί η δημόσια προβολή (Share), διαφορετικά θα είναι ορατό μόνο από τον 

δημιουργό του (Εικόνα 54). 

 

Εικόνα 54. Στιγμιότυπο ονομασίας του Aura και προσθήκη ετικέτας εύρεσης του παιχνιδιού. 

 

     Τέλος με τη χρήση της φορητής συσκευής και της εφαρμογής HP Reveal App γίνεται 

το σκανάρισμα πάνω στην εικόνα trigger (του χάρτη, στην προκειμένη περίπτωση) και 

έτσι ολοκληρώνεται  η σχεδίαση της Ε.Π. με την θέαση του αποτελέσματος (Εικόνα 

32). 

     Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να εμπλέκονται και να δημιουργούν τις 

δικές τους εμπειρίες Επαυξημένης Πραγματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο ανοικτού κώδικα για να 

δημιουργήσουν τις δικές τους εμπειρίες Ε.Π. και να εξερευνήσουν τις ήδη 

υπάρχουσες. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τις εικόνες ενεργοποίησης της 

επιλογής τους και να προσθέσουν βίντεο ή άλλο ψηφιακό υλικό ώστε να 

εμπλουτίσουν τη δική τους πραγματικότητα. Η εφαρμογή Aurasma είναι μια 

εξαιρετική επιλογή για να δημιουργήσει κάποιος τέτοιου είδους περιεχόμενο και 

σημαντικό μέρος αυτής παρέχεται δωρεάν (Bower et al., 2014). 



 

     Ωστόσο όμως όπως κάθε ελεύθερη εφαρμογή έχει κάποιους περιορισμούς, έτσι 

και στην προκειμένη περίπτωση από 2

στο HP Reveal Studio, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα Aura

οι χρήστες τα ήδη υπάρχοντα στο λογαριασμό τους  και από 1

υφίστανται αυτά τα Aura project

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην πλατφόρμα (

εφαρμογή πρόκειται να αναβαθμιστεί.

 

Εικόνα 55. Στιγμιότυπο ενημέρωσης για την αναβάθμιση της εφαρμογής

 

    Η αναβάθμιση αυτή θα 

σχεδιάστηκαν μέσω αυτής της εφαρμογής.

το επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

Για το λόγο αυτό τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν

παιχνιδιού στην ερευνητική ομάδα, είναι να πραγματοποιηθεί πριν από το μήνα 

Απρίλιο προκειμένου να δουλεύει τέλεια η εφαρμογή ενώ βιντεοσκοπήθηκε όλο το 

παιχνίδι από την ερευνήτρια προκειμένου να υπάρχει καταχωρημένο ως αρχείο

(https://www.youtube.com/watch?v=97r8YCtyAyk&feature=youtu.be

ενημέρωσης της ίδιας της ερευνήτριας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τους 

κατασκευαστές της εφαρμογής, η

(HP Reveal Support, προσωπική επικοινωνία, Μάριος 10, 2019).   

 

 

6.8 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ AURASMA

     Η εφαρμογή Aurasma είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για τη δημιουργία και την 

εμφάνιση στοιχείων Επαυξημένης Πραγματικότητας (FitzGerald et al., 2013).

ωστόσο που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης εφαρμογής, πέραν του 

γεγονότος ότι είναι ανοιχτή και εύχρηστη, είναι ότι προσφέρει πολλές επιπλέον 

 

Ωστόσο όμως όπως κάθε ελεύθερη εφαρμογή έχει κάποιους περιορισμούς, έτσι 

και στην προκειμένη περίπτωση από 2 Απριλίου 2019 δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 

Studio, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα Aura ή να επεξεργαστούν 

οι χρήστες τα ήδη υπάρχοντα στο λογαριασμό τους  και από 1η  Ιουλίου 2019 δεν θα 

project που σχεδιάστηκαν στην εφαρμογή HP

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην πλατφόρμα (εικόνα 55) η συγκεκριμένη 

εφαρμογή πρόκειται να αναβαθμιστεί. 

Εικόνα 55. Στιγμιότυπο ενημέρωσης για την αναβάθμιση της εφαρμογής HP

Η αναβάθμιση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να διαγραφούν όλα τα project που 

σχεδιάστηκαν μέσω αυτής της εφαρμογής. Ανάμεσα σε αυτά τα Aura project είναι και 

το επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

Για το λόγο αυτό τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για την παρουσίαση αυτού του 

παιχνιδιού στην ερευνητική ομάδα, είναι να πραγματοποιηθεί πριν από το μήνα 

Απρίλιο προκειμένου να δουλεύει τέλεια η εφαρμογή ενώ βιντεοσκοπήθηκε όλο το 

παιχνίδι από την ερευνήτρια προκειμένου να υπάρχει καταχωρημένο ως αρχείο

https://www.youtube.com/watch?v=97r8YCtyAyk&feature=youtu.be). Κατόπιν 

ενημέρωσης της ίδιας της ερευνήτριας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τους 

κατασκευαστές της εφαρμογής, η νέα εφαρμογή πιθανότατα να είναι έτοιμη το 2020 

(HP Reveal Support, προσωπική επικοινωνία, Μάριος 10, 2019).    

URASMA 

Η εφαρμογή Aurasma είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για τη δημιουργία και την 

εμφάνιση στοιχείων Επαυξημένης Πραγματικότητας (FitzGerald et al., 2013).

ωστόσο που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης εφαρμογής, πέραν του 

οιχτή και εύχρηστη, είναι ότι προσφέρει πολλές επιπλέον 
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Ωστόσο όμως όπως κάθε ελεύθερη εφαρμογή έχει κάποιους περιορισμούς, έτσι 

Απριλίου 2019 δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 

ή να επεξεργαστούν 

Ιουλίου 2019 δεν θα 

εφαρμογή HP Reveal Studio. 

) η συγκεκριμένη 

 

HP Reveal Studio. 

έχει ως αποτέλεσμα να διαγραφούν όλα τα project που 

Ανάμεσα σε αυτά τα Aura project είναι και 

το επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

για την παρουσίαση αυτού του 

παιχνιδιού στην ερευνητική ομάδα, είναι να πραγματοποιηθεί πριν από το μήνα 

Απρίλιο προκειμένου να δουλεύει τέλεια η εφαρμογή ενώ βιντεοσκοπήθηκε όλο το 

παιχνίδι από την ερευνήτρια προκειμένου να υπάρχει καταχωρημένο ως αρχείο 

). Κατόπιν 

ενημέρωσης της ίδιας της ερευνήτριας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τους 

νέα εφαρμογή πιθανότατα να είναι έτοιμη το 2020 

Η εφαρμογή Aurasma είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για τη δημιουργία και την 

εμφάνιση στοιχείων Επαυξημένης Πραγματικότητας (FitzGerald et al., 2013). Οι λόγοι 

ωστόσο που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης εφαρμογής, πέραν του 

οιχτή και εύχρηστη, είναι ότι προσφέρει πολλές επιπλέον 



ρυθμίσεις  κατά τη δημιουργία ενός project. Εκτός από την εισαγωγή μιας εικόνας ως 

«trigger» και την προσθήκη επικάλυψης πάνω σε αυτήν διαφόρων «overlays» όπως 

είναι το βίντεο, η εικόνα, ο ήχος ή ένα 

επιπλέον «δράση» πάνω σε κάποιο «overlay» μέσω του HP Reveal Studio 

(https://studio.hpreveal.com/landing

«overlays»  φαίνονται στην 

                                                                                

                                                                       

                                                 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                                          

  

     

 

 

      Στη συνέχεια επιλέγεται η «αντίδραση» αυτής της «δράσης» ανάμεσα σε διάφορες 
ενέργειες όπως φαίνεται και στην 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 56. Aurasma Studio: επιλογές "δράσης" για το 

 

ρυθμίσεις  κατά τη δημιουργία ενός project. Εκτός από την εισαγωγή μιας εικόνας ως 

«trigger» και την προσθήκη επικάλυψης πάνω σε αυτήν διαφόρων «overlays» όπως 

είναι το βίντεο, η εικόνα, ο ήχος ή ένα 3δ αντικείμενο, προσφέρεται η δυνατότητα για 

επιπλέον «δράση» πάνω σε κάποιο «overlay» μέσω του HP Reveal Studio 

https://studio.hpreveal.com/landing). Μερικά από τα «actions» που αφορούν τα 

νονται στην εικόνα 56: 

                                                                                 

                                                                       ……όταν  η επικάλυψη πατηθεί…… 

                                                                       ……όταν η επικάλυψη πατηθεί διπλά…..

                                                                       ……αφού η επικάλυψη έχει ξεθωριάσει….. 

                                                                       …..μετά την έναρξη της επικάλυψης….. 

                                                                       …..όταν η επικάλυψη έχει ολοκληρωθεί….. 

                                                                       ……μετά από μια καθυστέρηση…..

                                                                                 (δυνατότητα  προσδιορισμού δευτερολέπτων)  

Στη συνέχεια επιλέγεται η «αντίδραση» αυτής της «δράσης» ανάμεσα σε διάφορες 
ενέργειες όπως φαίνεται και στην εικόνα 57: 

: επιλογές "δράσης" για το overlay. 
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ρυθμίσεις  κατά τη δημιουργία ενός project. Εκτός από την εισαγωγή μιας εικόνας ως 

«trigger» και την προσθήκη επικάλυψης πάνω σε αυτήν διαφόρων «overlays» όπως 

3δ αντικείμενο, προσφέρεται η δυνατότητα για 

επιπλέον «δράση» πάνω σε κάποιο «overlay» μέσω του HP Reveal Studio 

. Μερικά από τα «actions» που αφορούν τα 

……όταν  η επικάλυψη πατηθεί……  

……όταν η επικάλυψη πατηθεί διπλά….. 

……αφού η επικάλυψη έχει ξεθωριάσει…..  

η της επικάλυψης…..  

…..όταν η επικάλυψη έχει ολοκληρωθεί…..  

……μετά από μια καθυστέρηση….. 

(δυνατότητα  προσδιορισμού δευτερολέπτων)   

Στη συνέχεια επιλέγεται η «αντίδραση» αυτής της «δράσης» ανάμεσα σε διάφορες 



 

                                                                        

                                                                              

                                                                        

                                                                            

                                                                        

                                                                         

                                                                        

                                                                             

                                                                         

                                                            

                                                                        

                                                                            

                                                                            

                                                                         

                                                                            

                                                                             

                                                                         

                                                   

     Στο τέλος μόλις ολοκληρωθούν οι επιθυμητές επιλογές που εξυπηρετούν τους 

εκάστοτε σκοπούς των Aura

είναι πλέον διαθέσιμες για από

Όλες αυτές οι επιπλέον επιλογές που διαθέτει αυτή η εφαρμογή προσφέρουν 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με την επαυξημένη πραγματικότητα και ευχαρίστηση, απ 

ότι μια απλή επαύξηση στον πραγματικό κόσμο. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη εφαρμογή με σκοπ

τη δυνατότητα να βιώσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους μέσα από την 

Εικόνα 57. Aurasma Studio: Προσθήκη 
«αντίδρασης» σε προκαθορισμένη «δράση» 

ενός overlay. 

 

 

                                                                        …..να αρχίσει μια επικάλυψη  

                                                                              (δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης)

                                                                        …..να σταματήσει μία επικάλυψη

                                        (δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης)

                                                                        …..να γίνει παύση μιας επικάλυψης

                                                                              (δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης)

                                                                        …..να φορτώσει μια διεύθυνση 

                                                                             εγγενές πρόγραμμα περιήγησης 

                                                                         …..να γίνει μια επικάλυψη σε πλήρη οθόνη

                                                                               (δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης)

                          …..πλήρη οθόνη μιας επικάλυψης με 

                                                                              ενεργoποιημένη την κάμερα 

                                                                              (δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης)

                           …..αφαίρεση μιας επικάλυψης από πλήρη 

                                                                               οθόνη                                                                            

                                                              (δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης)

                            …..εκτέλεση τυχαίας ενέργειας 

                                                                                (με δυνατότητα επιλογής)              

Στο τέλος μόλις ολοκληρωθούν οι επιθυμητές επιλογές που εξυπηρετούν τους 

Aura Projects γίνεται η αποθήκευση  αυτών των ενεργειών και 

είναι πλέον διαθέσιμες για απόλαυση μέσω της Android εφαρμογής HP

Όλες αυτές οι επιπλέον επιλογές που διαθέτει αυτή η εφαρμογή προσφέρουν 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με την επαυξημένη πραγματικότητα και ευχαρίστηση, απ 

ότι μια απλή επαύξηση στον πραγματικό κόσμο. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη εφαρμογή με σκοπό να προσφέρει στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

τη δυνατότητα να βιώσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους μέσα από την 

: Προσθήκη 
«αντίδρασης» σε προκαθορισμένη «δράση» 
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(δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης) 

…..να σταματήσει μία επικάλυψη 

(δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης) 

…..να γίνει παύση μιας επικάλυψης 

(δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης) 

…..να φορτώσει μια διεύθυνση URL σε 

εγγενές πρόγραμμα περιήγησης                                                                                  

…..να γίνει μια επικάλυψη σε πλήρη οθόνη 

(δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης) 

…..πλήρη οθόνη μιας επικάλυψης με  

ποιημένη την κάμερα  

(δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης) 

…..αφαίρεση μιας επικάλυψης από πλήρη  

οθόνη                                                                             

(δυνατότητα επιλογής της επικάλυψης) 

…..εκτέλεση τυχαίας ενέργειας  

Στο τέλος μόλις ολοκληρωθούν οι επιθυμητές επιλογές που εξυπηρετούν τους 

γίνεται η αποθήκευση  αυτών των ενεργειών και 

Android εφαρμογής HP Reveal App. 

Όλες αυτές οι επιπλέον επιλογές που διαθέτει αυτή η εφαρμογή προσφέρουν 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με την επαυξημένη πραγματικότητα και ευχαρίστηση, απ 

ότι μια απλή επαύξηση στον πραγματικό κόσμο. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 

ό να προσφέρει στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

τη δυνατότητα να βιώσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών τους μέσα από την 
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αλληλεπίδραση με την επαυξημένη πραγματικότητα, καθιστώντας την πιο ελκυστική 

και ευχάριστη.                                                        

6.9 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ BEE-BOT 

      Όπως ήδη έχει αναφερθεί και στο τέταρτο κεφάλαιο η προγραμματιζόμενη 

συσκευή δαπέδου Bee-bot είναι κατάλληλη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, φιλική 

και εύχρηστη με πολλά μαθησιακά οφέλη. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της 

συγκεκριμένης συσκευής, πέρα από το γεγονός ότι είναι φιλική και εύχρηστη, είναι: 

α) για να κάνει την δραστηριότητα του παιχνιδιού αυθεντική, ώστε να έχει νόημα για 

τα ίδια τα παιδιά, καθώς τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν μια διαδρομή πάνω στο 

χάρτη που να περνάει από τα σημεία ενδιαφέροντος αλλά να αποκλίνει ταυτόχρονα 

από τα σημεία που εγκυμονεί κάποιος κίνδυνος, β) για να έχουν άμεση 

ανατροφοδότηση για το αν ολοκλήρωσαν σωστά τη σχεδίαση και την 

πραγματοποίηση της διαδρομής, καθώς αξιοποιώντας το Bee-bot δίνεται η ευκαιρία 

στα παιδιά να σκεφτούν την εκάστοτε διαδρομή, να προγραμματίσουν τη συσκευή να 

εκτελέσει τη διαδρομή και μέσα από την εκτέλεση αυτή να έχουν άμεση 

ανατροφοδότηση για το αν ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδρομή. Ένας ακόμη λόγος που 

οδήγησε στην επιλογή του Bee-bot, είναι η νοητική αναπαράσταση ενός χάρτη και η 

μετατροπή των αντικειμένων του από εικονικά σε απτά με τη δημιουργία τους και την 

επεξεργασία τους. 

 

6.10 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΗΡΩΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

     Το παιχνίδι που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της  παρούσας έρευνας έχει σαν 

κεντρική ηρωίδα  την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια  « Dora the explorer». Η Ντόρα «Η 

μικρή εξερευνήτρια» είναι η πρωταγωνίστρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, πολύ διαδεδομένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

Εξωτερικό. Δημιουργοί αυτού του προγράμματος είναι οι Chris Gifford , Valerie Walsh 

Valdes και Eric Weiner. Το πρόγραμμα αυτό μεταδίδεται σε εβδομήντα τέσσερις 

χώρες, μεταφρασμένο σε δεκαπέντε γλώσσες και παρακολουθείτε από 21 

εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε μήνα. Τα επεισόδια στην πλειοψηφία τους είναι 

αυτοτελή, με διάρκεια 23 λεπτών και προβάλλονται από το τηλεοπτικό κανάλι 
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Nickelodeon (Wikipedia,2019). Η Ντόρα η εξερευνήτρια είναι αυτή τη στιγμή η 

νούμερο ένα εμφάνιση στο Nick Junior για τα παιδιά ηλικίας 2-5 ετών (Palmeri, 2012).   

 

     Σε κάθε πρόγραμμα η Ντόρα μαζί με τους φίλους της έχουν να επιλύσουν ένα 

πρόβλημα, καλώντας τα παιδιά-θεατές να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και 

να εμπλακούν ενεργά, ακολουθώντας  μια συγκεκριμένη διαδρομή που ορίζεται από 

την αρχή, με τη βοήθεια ενός χάρτη. Η Ντόρα μαζί με τους φίλους της και τους 

τηλεθεατές, έχοντας τη βοήθεια ενός σακιδίου που τους παρέχει τα κατάλληλα 

εφόδια, προσπαθούν να ακολουθήσουν την προγραμματισμένη διαδρομή και να 

φτάσουν στον τελικό προορισμό ξεπερνώντας τα εμπόδια που τους παρουσιάζονται. 

Ο χαρακτήρας της Ντόρας, μέσα από το σενάριο,  διδάσκει πολλά πράγματα στα 

παιδιά όπως την καταμέτρηση, τα χρώματα, τα σχήματα, τη γλώσσα καθώς επίσης και 

την ανάγνωση χαρτών. Τα παιδιά θεατές καλούνται να βοηθήσουν στην επίλυση του 

εκάστοτε προβλήματος και να εμπλακούν ενεργά χρησιμοποιώντας τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους, αξιοποιώντας τις κινητικές τους ικανότητες και τις 

δεξιότητες συντονισμού (NickJr.co.uk, 2007). 

 

     Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του προγράμματος, που το κατατάσσει στην 

εκπαιδευτική τηλεόραση (Hyntly, 2006), είναι ότι ο χαρακτήρας της ηρωίδας μιλάει 

άμεσα στο θεατή, τον κοιτάζει απευθείας μέσω του φακού, κάθε φορά που του θέτει 

ερωτήσεις ακολουθεί μια παύση κατά την οποία ο θεατής αναμένεται να 

ανταποκριθεί, ενώ η ηρωίδα στη συνέχεια ενεργεί σαν να έχει λάβει την απάντηση 

από τον θεατή, δημιουργώντας ένα κλίμα «ψευδούς» επικοινωνίας ανάμεσα στην 

ηρωίδα και τον θεατή. Τέτοιου είδους συμπεριφορές εμπλέκουν το θεατή σε μια 

επικοινωνιακή αλληλεπίδραση η οποία μπορεί να θεωρηθεί  ως «πραγματική» ή το 

λιγότερο «ρεαλιστική» (Calvert, Strong, Jacobs, & Conger,2007).  Αυτή η τεχνική 

διαδραστικής προσέγγισης (Lauricella, Barr, & Calvert, 2008), βοηθά τα μικρά παιδιά 

να εμπλακούν ενεργά με το περιεχόμενο καθώς ο τηλεοπτικός χαρακτήρας τους ζητά 

να συμμετάσχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες (Anderson et al.,2000). Υπάρχουν 

μοναδικά οφέλη για τη μάθηση όταν τα παιδιά εκτίθενται σε τέτοιου είδους 

προγράμματα ή σε διαδραστικά μέσα που τους καλούν να γίνουν ενεργά μέλη και όχι 

απλώς να τα παρατηρούν, ιδιαίτερα όταν αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky (1962) για τη γνωστική ανάπτυξη, ένα παιδί 
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μαθαίνει καλύτερα,  αλληλεπιδρώντας με άλλους,  μέσω κοινών εμπειριών επίλυσης 

προβλημάτων. 

     Έρευνες έχουν δείξει ότι η έκθεση των μικρών παιδιών, ηλικίας δύο ετών, στο 

πρόγραμμα Ντόρα « Η μικρή εξερευνήτρια» είναι συνδεδεμένη με την αύξηση του 

λεξιλογίου τους και των εκφραστικών γλωσσικών τους δεξιοτήτων (Linebarger & 

Walker, 2005). Προγράμματα όπως  η Ντόρα η Εξερευνήτρια, όπου ο χαρακτήρας 

στην οθόνη μιλάει άμεσα στο παιδί, επιδιώκοντας με αυτή την τεχνική την ενεργή 

συμμετοχή του παιδιού και προσφέροντας ευκαιρίες για απόκριση,  σχετίζονται 

θετικά με την αύξηση του  λεξιλογίου και την γλωσσική έκφραση των παιδιών 

(Linebarger & Walker, 2005). 

     Η Ντόρα « Η μικρή εξερευνήτρια» είναι ένας χαρακτήρας αρκετά διαδεδομένος 

ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, καθώς εμφανίζεται στην τηλεοπτική οθόνη, σε 

βιντεοταινίες και dvd, βιβλία,  παιχνίδια,  επιτραπέζια παιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια,  

κούκλες, καλλυντικά, προϊόντα υγιεινής,  τροφές, ενδύματα, τσάντες και με πολλούς 

άλλους τρόπους εντάσσεται στην καθημερινή ζωή των μικρών παιδιών. Είναι ένας 

χαρακτήρας με τον οποία τα περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωμένα και έχει μια 

κοινωνική σημασία για αυτά. Η κοινωνική αξία του ήρωα τον καθιστά περισσότερο 

αξιόπιστο και τα μικρά παιδιά δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε έναν γνωστό ήρωα 

παρά σε έναν άγνωστο, θεωρώντας τον ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης (Richert, 

Robb & Smith, 2011). Η αξιοπιστία του πρωταγωνιστή σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για παιδιά παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση τους. Έρευνες έδειξαν 

ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να μάθουν από έναν ήρωα της οθόνης, 

όταν αυτός έχει κοινωνική σημασία για τα ίδια, καθώς του δείχνουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη και αυτό μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκμάθηση των πληροφοριών 

που παρουσιάζονται στην οθόνη. (Calvert et al., 2007). Τα εκπαιδευτικά τηλεοπτικά 

προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση των παιδιών (Fisch, Kirkorian & 

Anderson, 2005) ιδιαίτερα όταν ο πρωταγωνιστής ήρωας έχει κοινωνική σημασία για 

τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά είναι συνήθως εξοικειωμένα με έναν χαρακτήρα που 

τους έχει διδάξει μαθήματα μέσω τηλεόρασης στο παρελθόν ενώ μπορούν να μάθουν 

σημαντικές ικανότητες γνωστικής κατανομής μετά την προβολή ενός βίντεο, όταν 

ένας κοινωνικά σημαντικός χαρακτήρας επιδεικνύει το έργο (Lauricella, Barr & Calvert, 

2008). 
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     Η Ντόρα «Η μικρή εξερευνήτρια» είναι ένας ήρωας με τον οποίο τα νήπια είναι 

αρκετά εξοικειωμένα καθώς συναντούν στην καθημερινότητα τους πολλά προϊόντα 

με αυτό τον χαρακτήρα, έχει κοινωνική σημασία γι αυτά , αποτελώντας μια αξιόπιστη 

πηγή πληροφόρησης, έχουν διδαχθεί μαθήματα από αυτήν μέσω της τηλεόρασης στο 

κοντινό παρελθόν αλλά και στο παρόν και μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στα 

προγράμματα της Ντόρας και της αλληλεπίδρασης μαζί της, με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων, οδηγούνται στη μάθηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι συνετέλεσαν στην 

επιλογή της  Ντόρας «Η μικρή εξερευνήτρια» ως η κεντρική ηρωίδα του παιχνιδιού 

που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες αυτής της έρευνας.  

 

6.11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   

     Το αυτοσχέδιο υβριδικό επιτραπέζιο παιχνίδι Ε.Π. στο οποίο αξιοποιείται η 

εκπαιδευτική ρομποτική έχει ως κύριο σκοπό τα παιδιά με τη βοήθεια των 

πληροφοριών που παίρνουν μέσω της Ε.Π. να επιλύσουν προβλήματα και να 

οδηγήσουν τελικά το Bee-bot στον κρυμμένο θησαυρό. Τόσο ο σχεδιασμός του 

σεναρίου όσο και της επαυξημένης πραγματικότητας έγιναν με μεγάλη προσοχή και 

βασίστηκαν σε διάφορες θεωρίες μάθησης και εμπεριστατωμένες μελέτες, ενώ 

λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες για τη βελτίωση του παιχνιδιού, όπως 

παρουσιάζονται σε παρόμοιες έρευνες.  

     Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από την εφαρμογή αυτού του παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

7.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
      

     Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διεξαγωγή του παιχνιδιού Ε.Π. σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσω της 

παρατήρησης (συμμετοχική και μη συμμετοχική), των συνεντεύξεων των παιδιών και 

των νηπιαγωγών, των ερωτηματολογίων και των φύλλων εργασίας των παιδιών 

καθώς και των ηχογραφήσεων όσων ειπώθηκαν κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού,   

συλλέχθηκε πληθώρα δεδομένων τα οποία ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται 

προκειμένου να γίνει ανάλυση του περιεχομένου τους. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Ιωσηφίδης (2008), η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί μια μέθοδο 

δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές 

όπως κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, φιλμ, αποτελώντας μια μέθοδο έρευνας και 

ανάλυσης όχι μόνο της επικοινωνίας αλλά κυρίως των κοινωνικών προεκτάσεων και 

συνεπειών που προκαλεί αυτή η επικοινωνία (Ιωσηφίδης, 2008). Στην παρούσα 

έρευνα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται με βάση 

το εργαλείο συλλογής τους ενώ η ανάλυση τους γίνεται βάση περιεχομένου. 

 

7.2 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  
     Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού Ε.Π. αρχικά διαμορφώθηκε κατάλληλα η τάξη των 

νηπιαγωγείων προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τους στόχους της έρευνας. 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 58, η οθόνη της τηλεόρασης είναι τοποθετημένη πάνω 

σε κάποιο έπιπλο (με καλυμμένα τα καλώδια) και σε τέτοιο ύψος ώστε να έχουν καλή 

οπτική επαφή τα παιδιά, τα καρεκλάκια των παιδιών τοποθετούνται, απέναντι από 

την οθόνη της τηλεόρασης, περιμετρικά με τρόπο που θα μπορούσε να ευνοηθεί η 

«πρόσωπο – με – πρόσωπο» επικοινωνία και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του 

διαλόγου (Γερμανός, 2011) ενώ στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετείται κάτω στο πάτωμα, 

ο χάρτης του παιχνιδιού καθώς και τα υπόλοιπα υλικά του. 
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Εικόνα 58.  Διαμόρφωση της τάξης του νηπιαγωγείου. 

 

     Η ερευνήτρια πραγματοποιεί μερικές επισκέψεις στα νηπιαγωγεία λίγες μέρες πριν 

τη διεξαγωγή του παιχνιδιού προκειμένου να γνωριστεί με τα παιδιά, να υπάρξει μια 

εξοικείωση μεταξύ τους, να τα ενημερώσει για το παιχνίδι Ε.Π. που πρόκειται να 

παίξουν  και να ρυθμίσει διάφορες εκκρεμότητες που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή 

του παιχνιδιού (ενημέρωση των νηπιαγωγών και των παρατηρητριών, διαμόρφωση 

της τάξης, σύνδεση της τηλεόρασης με τη συσκευή Mi Box).  

 

     Την ημέρα της παρουσίασης του παιχνιδιού αρχικά πραγματοποιείται μια 

εισαγωγική δραστηριότητα για το τι είναι η Ε.Π., διάρκειας 5-10 λεπτών, προκειμένου 

να γνωρίσουν τα παιδιά την τεχνολογία της Ε.Π., να προσπαθήσουν να διακρίνουν τα 

εικονικά από τα πραγματικά αντικείμενα και να εξοικειωθούν με τη χρήση της 

φορητής συσκευής καθώς και με την εφαρμογή HP Reveal App.  
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Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξοικείωσης με την Ε.Π.: 

 

     Παρουσιάζεται στα παιδιά η εικόνα 59 αναφέροντας τους ότι ο Μάριος, που είναι 

το παιδί της φωτογραφίας, παίζει ένα παιχνίδι Ε.Π.. Με αφορμή αυτήν την εικόνα 

καλούνται τα παιδιά να πιθανολογήσουν για το πώς παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι ή να 

παραθέσουν κάποια αντίστοιχη προσωπική τους εμπειρία.  

 

 

Εικόνα 59. Παράδειγμα παιχνιδιού Ε.Π.. 

 

     Τα παιδιά παρατηρώντας την εικόνα διατυπώνουν τις απόψεις τους οι οποίες 

καταγράφονται και ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, με ενδεικτικές αναφορές 

των παιδιών σε κάθε κατηγορία:  

α) αυτές που δίνουν έμφαση στον πραγματικό κόσμο, ενδεικτικά αναφέρεται: «παίζει 

με κάρτες» «παίζει με τα ζωάκια, έχω κι εγώ τέτοια στο σπίτι μου»  

β) αυτές που δίνουν έμφαση στον ψηφιακό κόσμο, «παίζει ένα παιχνίδι με το tablet» 

«παίζει με κάτι ζωάκια που εμφανίζονται στο tablet» 

γ) αυτές που συνδυάζουν τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, ενδεικτικά 

αναφέρεται: «έχει καρτέλες και τις βλέπει μέσα από το tablet»», «παίζει με κάποιες 

κάρτες που έχουν ζώα και όταν τις βάλει κάτω από το tablet εμφανίζονται τα ζώα 

αλλά με χρώμα, όχι μαύρα όπως είναι στις κάρτες» «έχει καρτέλες με ζώα που 

ζωντανεύουν με το tablet» «παίζει με τις κάρτες αλλά χρειάζεται και ένα tablet για να 

τις βλέπει αλλιώς» «έχει ένα tablet και βλέπει τις κάρτες που του έδωσε η μαμά του 
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αλλά δεν τις βλέπει όπως είναι, τις βλέπει όπως φαίνεται ο Νέμο στην τηλεόραση» 

«βλέπει το παιδάκι κάποια ζώα στο tablet αλλά από κάτω είναι οι κάρτες και όποια 

κάρτα βάλει θα δει αυτό το ζώο». 

     Από τα 28 παιδιά τα 19 απάντησαν εστιάζοντας την προσοχή τους στον πραγματικό 

κόσμο, τα 2 από τα 28 παιδιά απάντησαν δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό κόσμο ενώ 

τα 7 από τα 28 παιδιά απάντησαν δίνοντας έμφαση στον συνδυασμό πραγματικού και 

εικονικού περιβάλλοντος. Έτσι προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα:  

 

 

Διάγραμμα 7.1 Ερμηνεία των παιδιών ενός παιχνιδιού Ε.Π. 

 

     Τα 19 στα 28 παιδιά με ποσοστό 68% στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν πως 

παίζεται ένα παιχνίδι Ε.Π. παρατηρώντας την εικόνα 59 εστίασαν την προσοχή τους 

στον πραγματικό κόσμο (κάρτες), τα 2 από τα 28 παιδιά με ποσοστό 7% εστίασαν την 

προσοχή τους στον ψηφιακό κόσμο (ταμπλέτα, εικονικά ζώα) και τα 7 από τα 28 

παιδιά με ποσοστό 25% εστίασαν την προσοχή τους στον συνδυασμό πραγματικού 

και ψηφιακού κόσμου (συνδυασμός καρτών και ταμπλέτας).  

     Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα όταν ρωτήθηκαν τα 

παιδιά αν έχουν  προηγούμενη εμπειρία με την Ε.Π. όπως το παιδί της φωτογραφία 

(εικόνα 59) το 100% απάντησε αρνητικά, δηλαδή κανένα από τα 28 παιδιά δεν είχε 
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βιώσει κάτι αντίστοιχο ούτε είχε έρθει σε επαφή με κάποιο παιχνίδι Ε.Π. 

αξιοποιώντας το κινητό ή το tablet σύμφωνα με τα λεγόμενα τους. 

   Στη συνέχεια η ερευνήτρια παρουσιάζει στα παιδιά μια φωτογραφία (Εικόνα 60) 

(πραγματικό απτό αντικείμενο) λέγοντας τους ότι μέσω της Ε.Π. με τη χρήση της 

φορητής συσκευής και της εφαρμογής Ε.Π. που έχει εγκατασταθεί σε αυτήν μπορεί να 

εμφανιστεί ένα άλογο (εικονικό αντικείμενο) πάνω στην φωτογραφία.  

 

 

Εικόνα 60. Παρουσίαση επαύξησης σε μια φωτογραφία με τη χρήση φορητής συσκευής. 

 

     Γίνεται μια επίδειξη της Ε.Π. στα παιδιά εξηγώντας τους την κάθε λεπτομέρεια για 

το ποιο είναι το πραγματικό αντικείμενο και ποιό το εικονικό εστιάζοντας στη 

δυνατότητα που προσφέρεται μέσω  της Ε.Π. να προστίθενται εικονικά αντικείμενα 

στον πραγματικό κόσμο, δίνοντας ταυτόχρονα χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο 

χρήσης της φορητής συσκευής. Στο σημείο αυτό, αφού τα παιδιά παρατηρήσουν την 

επαύξηση της φωτογραφίας, η ερευνήτρια θέτει το ερώτημα «Πού λέτε να βρίσκεται 

το εικονικό στοιχείο (άλογο) πριν εμφανιστεί πάνω στη φωτογραφία με τη βοήθεια 

της φορητής συσκευής;», οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ομαδοποιούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες:  

α) δίνοντας έμφαση στον πραγματικό κόσμο, ενδεικτικά αναφέρεται: «μέσα στη 

φωτογραφία» «το έχει η φωτογραφία αλλά δεν φαίνεται» 

β) δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό κόσμο, ενδεικτικά αναφέρεται: «μέσα στο κινητό» 

«είναι κρυμμένα στο κινητό» «μάλλον το κινητό κυρία το κάνει να φαίνεται»  
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γ) φανταστικές, ενδεικτικά αναφέρεται: «είναι μαγικό» «είναι αόρατο» «κρύβεται» 

«είναι στο στάβλο και μετά έρχεται» και 

δ) αδυναμία να ερμηνεύσουν, ενδεικτικά αναφέρεται: ««δεν ξέρω» «δεν μπορώ να 

καταλάβω»  

     Τα παιδιά στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν που βρίσκεται το εικονικό στοιχείο 

πριν εμφανιστεί, με την τοποθέτηση της φορητής συσκευής πάνω από την 

φωτογραφία, διατυπώνουν τις απόψεις τους με τα 11 από τα 28 παιδιά να 

πιθανολογούν ότι το εικονικό στοιχείο βρίσκεται στη φωτογραφία εστιάζοντας στον 

πραγματικό κόσμο, τα 10 από τα 28 παιδιά θεωρούν ότι το εικονικό στοιχείο 

βρίσκεται μέσα στο κινητό, τα 5 από τα 28 παιδιά χρησιμοποιούν τη φαντασία τους 

για να το ερμηνεύσουν και 2 από τα 28 παιδιά αδυνατούν να δώσουν μία απάντηση. 

     Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης η ερευνήτρια διατυπώνει το εξής: «Γιατί 

όταν απομακρύνουμε το κινητό από την πραγματική φωτογραφία δεν βλέπουμε το 

εικονικό στοιχείο (άλογο);». Τα παιδία που έδωσαν έμφαση στον πραγματικό κόσμο 

απάντησαν «γιατί μόνο πάνω στη φωτογραφία φαίνεται» «γιατί η φωτογραφία μας 

βοηθάει να το δούμε», τα παιδιά που εστίασαν στον ψηφιακό κόσμο απάντησαν 

«γιατί χωρίς το κινητό δεν μπορούμε να το δούμε» «γιατί είναι μόνο μέσα στο κινητό» 

«γιατί είναι ψεύτικο δεν μπορούμε να το πιάσουμε ούτε να το δούμε με τα μάτια μας» 

(εννοώντας χωρίς το κινητό), τα παιδιά που ερμήνευσαν με τη φαντασία τους 

απάντησαν «γιατί είναι φανταστικό» «γιατί γίνεται αόρατο» «γιατί εξαφανίζεται» και 

τα παιδιά που αδυνατούσαν να απαντήσουν είπαν «δεν ξέρω».   

     Έπειτα μοιράζεται σε κάθε παιδί από μια φωτογραφία και  μέσω της Ε.Π. με τη 

χρήση φορητής συσκευής τα παιδιά ενθαρρύνονται να πειραματιστούν με την 

εφαρμογή HP Reveal App, με τη χρήση της κινητής συσκευής ενώ προσπαθούν να 

διακρίνουν το πραγματικό αντικείμενο (απτή φωτογραφία) από το εικονικό 

(επαυξημένο στοιχείο) (Φωτογραφίες Εισαγωγικής Δραστηριότητας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε). 

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρήθηκε ότι έδειξαν μεγάλο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την Ε.Π., γελούσαν όταν εμφανιζόταν το 

επαυξημένο στοιχείο πάνω στη φωτογραφία που «σκάναραν», πολλές φορές κάνανε 

προβλέψεις για το τι θα εμφανιστεί ενώ χαρακτηριστικά ανέφεραν το ένα στο άλλο 

«σκάναρε κι εσύ να δούμε τι θα τύχεις» «το δικό σου είναι πολύ αστείο» «έχει 



132 
 

πλάκα». Στη διαχείριση της συσκευής δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα καθώς 

ακολούθησαν τη συμβουλή της ερευνήτριας για το πως να κρατούν τη συσκευή χωρίς 

να παρεμποδίζουν την κάμερα της. Ενώ όταν ξανά τέθηκε το ερώτημα «Γιατί όταν 

απομακρύνουμε το κινητό από την πραγματική φωτογραφία δεν βλέπουμε το εικονικό 

στοιχείο;», η πλειοψηφία των παιδιών απάντησε «γιατί μόνο με το κινητό μπορούμε 

να το δούμε» με χαρακτηριστική την απάντηση ενός παιδιού «κυρία εγώ δεν έχω στο 

κινητό της μαμάς αυτή την εφαρμογή για να μπορώ να τα βλέπω». 

     Στο τέλος της εισαγωγικής αυτής δραστηριότητας όλα τα παιδιά (100%) ήταν σε 

θέση να διακρίνουν την επαύξηση των φωτογραφιών καθώς μέσα από τον 

πειραματισμό τους με αυτές εντοπίζανε αμέσως το εικονικό στοιχείο. 

     Στη συνέχεια αφού τα παιδιά πειραματίστηκαν με την εφαρμογή της Ε.Π. η 

ερευνήτρια τους εισάγει στο θέμα του παιχνιδιού με τη βοήθεια ενός βίντεο με τίτλο 

«Η Ντόρα και ο μυστικός χάρτης».  Κατά τη διάρκεια του βίντεο όλα τα παιδιά ήταν 

απόλυτα αφοσιωμένα μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε στο βίντεο η εικόνα του Bee-

bot, τότε τα παιδιά το σχολίασαν αμέσως «κυρία βλέπω το Bee-bot» «να κυρία το 

είδες;» ενώ στο τέλος του βίντεο στην ερώτηση της Ντόρας «τι λέτε παιδιά θα μας 

βοηθήσετε να ανακαλύψουμε τι κρύβει ο μυστικός χάρτης;» όλα τα παιδιά φώναξαν 

δυνατά «ΝΑΙ» απαντώντας στην ερώτηση της ηρωίδας. Στη συνέχεια με βάση το 

βίντεο τα παιδιά αναφέρουν τα υλικά που θα χρειαστούν για να παίξουν το παιχνίδι, 

συμμετέχοντας ενεργά όλα τα παιδιά: 

 Για το σακίδιο αναφέρουν, «το σακίδιο της» «την τσάντα της»,  

 Για το μυστικό χάρτη αναφέρουν, «το χάρτη».  

 Για την προγραμματιζόμενη συσκευή δαπέδου αναφέρουν, «τη μελισσούλα» 

«το ρομποτάκι» «το ρομπότ» «το Bee-bot».  

 Για τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσουν αναφέρουν, «το κινητό» «το tablet».   

 

     Στη συνέχεια τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι όπως περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο 

ενώ καθ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνεται καταγραφή των παρατηρήσεων τόσο 

από την ίδια την ερευνήτρια όσο και από τη νηπιαγωγό της τάξης και την 

παρατηρήτρια με τη βοήθεια του φύλλου παρατήρησης (Φύλλο Παρατήρησης- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 
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7.2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

     Στην παρούσα έρευνα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ένα από τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων είναι η παρατήρηση. Εφαρμόζοντας την στρατηγική της τριγωνοποίησης 

πραγματοποιείται συμμετοχική παρατήρηση από την ίδια την ερευνήτρια και μη 

συμμετοχική παρατήρηση από τις νηπιαγωγούς των τμημάτων και τις παρατηρήτριες 

καθ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ ηχογραφείται όλη η δραστηριότητα. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των παρατηρήσεων σχεδιάστηκε ένα 

φύλλο παρατήρησης στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τη 

δραστηριότητα των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καθώς και τεχνικά 

θέματα υλοποίησης. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ηχογράφηση 

μετατράπηκαν σε γραπτό κείμενο και λειτούργησαν συμπληρωματικά με αυτά της 

παρατήρησης. Στη συνέχεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις υπό τη μορφή σημειώσεων 

συγκεντρώθηκαν, ομαδοποιήθηκαν προκειμένου να αναλυθούν με βάση το 

περιεχόμενο τους. 

 

     Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκε, τόσο από την ίδια την 

ερευνήτρια όσο και από τις παρατηρήτριες και τις νηπιαγωγούς, ότι τα παιδιά καθ 

όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν συγκεντρωμένα και παρακολουθούσαν με 

αμείωτο ενδιαφέρον το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος του. Υπήρξε ενεργητική 

συμμετοχή όλων των παιδιών και μεγάλος ενθουσιασμός με αποτέλεσμα αρκετές 

φορές να υπάρχει ανυπομονησία στο να έρθει η σειρά τους, ενδεικτικά αναφέρεται: 

«κυρία κι εγώ θέλω» «να το κάνω εγώ» «κυρία όλοι θα κάνουμε;». Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να αναπτυχθεί αυθόρμητα και αβίαστα η συνεργασία μεταξύ των 

παιδιών με έντονο το αίσθημα αλληλοβοήθειας και υποστήριξης, καθώς κάθε φορά 

που σηκωνότανε ένα παιδί να εκτελέσει μια αποστολή όλα τα υπόλοιπα παιδιά 

θέλοντας να εμπλακούν στη διαδικασία ήταν πρόθυμα να σηκωθούν για να 

βοηθήσουν, ενδεικτικά αναφέρεται «κυρία να σηκωθώ να κρατάω το κινητό;» «να 

τον/την βοηθήσω;» «να έρθω να δείχνω; «κυρία να του/της λέω;».  

 

     Ένα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που κέντρισε το ενδιαφέρον των 

παιδιών είναι τα βίντεο που προβάλλονταν όταν  τα παιδιά πατούσαν στη φορητή 

συσκευή πάνω σε ένα επαυξημένο εικονίδιο. Τα παιδιά παρακολουθούσαν τα βίντεο 
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με πολύ ενδιαφέρον συγκρατώντας τις πληροφορίες και τις οδηγίες που θα τους 

χρειαζόντουσαν για την εκτέλεση των αποστολών ενώ εξέφραζαν ανά πάσα στιγμή 

αυτό που σκεφτόντουσαν και ένιωθαν κάνοντας διάφορα σχόλια και ερωτήσεις, 

ενδεικτικά αναφέρεται στο βίντεο με τα αυγά της χελώνας «αχ τι γλυκούλια» 

«μμμμμ» «αααα» «είναι τέλεια», στο βίντεο με τον κροκόδειλο «ωχ αμάν» «άουτς 

πονάει» «κυρία δεν πονάνε που τα βάζει στο στόμα της;» «γιατί τρέχει;» «θα τα 

πλακώσει» (εννοώντας τα μικρά κροκοδειλάκια όταν τα βάζει η μαμά κροκόδειλος 

στο στόμα της για να τα μεταφέρει στο νερό), στο βίντεο με τα δελφίνια «αχ τι γλυκά» 

«τρώνε ψάρια κι έμενα μ αρέσουν», στο βίντεο με το ηφαίστειο «τρέχα Ντόρα θα 

καείς» «ωχ την πάτησε». Ιδιαίτερη εντύπωση τους έκανε η επαύξηση του χάρτη 

καθώς όταν «αποκρυπτογράφησαν» το χάρτη μέσω της Ε.Π. και εμφανίστηκαν τα 

σημεία ενδιαφέροντος του ακούστηκαν διάφορα επιφωνήματα «ουάου» «τέλειο» 

«φανταστικό» «έχει πλάκα». Τα παιδιά ήταν σε θέση να κατανοήσουν την 

πληροφορία που λάμβαναν από τα επαυξημένα βίντεο και να τη διαχειριστούν στο 

απτό περιβάλλον καθώς ακολουθούσαν πιστά τις απλές οδηγίες που λάμβαναν μέσω 

της Ε.Π. ενώ εκτελούσαν με ευκολία και άνεση τις αποστολές, ενδεικτικά αναφέρεται 

«υπάρχει κίνδυνος στη χελώνα στον κροκόδειλο και στο ηφαίστειο, το κατάλαβα από 

το τρίγωνο που έδειξε στο βίντεο» (αρκετά παιδιά βλέποντας το επαυξημένο βίντεο 

με τις οδηγίες συγκράτησαν τα σημεία στα οποία ελλοχεύει κάποιος κίνδυνος 

παρατηρώντας την πινακίδα κινδύνου που υπήρχε πάνω σε αυτά) «πρέπει να 

περάσουμε από το δάσος τα δελφίνια και τέλος από το θησαυρό, έτσι λέει η Ντόρα» « 

να φτιάξουμε έναν κλωβό»  «να φτιάξουμε έναν φράχτη» «να βρούμε την πινακίδα με 

το ηφαίστειο» «να ταΐσουμε τα δελφίνια». Τα παιδιά ήταν σε θέση να φέρουν εις 

πέρας όλες τις αποστολές που τους ανατέθηκαν χωρίς καμιά δυσκολία και να 

διαχειριστούν το απτό υλικό με μεγάλη ευκολία ενώ δεν δυσκολεύτηκαν στην 

τοποθέτηση των απτών αντικειμένων πάνω στο χάρτη, καθώς η πλειοψηφία των 

παιδιών θυμότανε τα σημεία πάνω στο χάρτη στα οποία εμφανιζόταν το κάθε 

εικονικό στοιχείο, αλλά ακόμη και αυτά που δεν θυμόντουσαν ακριβώς, 

τοποθετούσαν το χέρι τους κάτω από τη φορητή συσκευή και παίρνοντας 

ανατροφοδότηση από την οθόνη της τηλεόρασης έβρισκαν τη σωστή θέση πάνω στο 

χάρτη. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η προσπάθεια των παιδιών να τοποθετούν με τέτοιο 

τρόπο τις κατασκευές και τα υλικά πάνω στο χάρτη ώστε να ακουμπούν τα  

επαυξημένα στοιχεία όταν τα έλεγχαν με το κινητό και σε περίπτωση που δεν τα 
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ακουμπούσαν τα μετακινούσαν. Για παράδειγμα στη θέση που εμφανίζεται ο 

κροκόδειλος πάνω στο χάρτη, δεν αρκούνταν τα παιδιά να τοποθετήσουν τον φράχτη 

στο κουτάκι του χάρτη αλλά θέλανε να περικυκλώσουν τον κροκόδειλο για να μην 

φύγει, το ίδιο και με τον κλωβό και τα υπόλοιπα υλικά. Στη διαχείριση της φορητής 

συσκευής δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ακόμη και όταν δεν εστιάζανε 

σωστά τα παιδιά άλλαζαν στάση σώματος μέχρι να νιώσουν στο χέρι τους τη δόνηση 

της συσκευής πράγμα που σήμαινε ότι εντοπίστηκε ο στόχος, ενδεικτικά αναφέρεται 

«κυρία έκανε ντιτ» (εννοώντας τη δόνηση). Η αλληλεπίδραση που προσέφερε αυτό το 

παιχνίδι με την Ε.Π. άρεσε πολύ στα παιδιά ενώ ανυπομονούσαν πότε θα έρθει η δική 

τους σειρά για να σηκωθούν, ωστόσο υπήρξε ένα παιδί το οποίο ανέφερε «κυρία 

πότε θα προγραμματίσουμε το Bee-bot», καθώς στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού 

μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες τρεις αποστολές που αφορούν τους περιορισμούς 

της διαδρομής δεν αξιοποιείται το ρομπότ. Ο προγραμματισμός του Bee-bot δεν 

δυσκόλεψε καθόλου τα παιδιά καθώς και σε αυτό το σημείο υπήρχε έντονη η 

διάθεση της αλληλοβοήθειας, ωστόσο όμως υπήρξαν και ελάχιστες φορές που 

ξεχάστηκε να σβηστεί ο προηγούμενος προγραμματισμός με αποτέλεσμα να ξεκινήσει 

να εκτελείται λάθος διαδρομή, χάρη στην άμεση ανατροφοδότηση που προσφέρει το 

Bee-bot κατανοούσαν αμέσως αυτή την παράλειψη τα παιδιά και με την άμεση 

επέμβαση τους διόρθωναν την κατάσταση. Τα παιδιά ήταν σε θέση να διαγράψουν με 

μεγάλη ευκολία μια αρχική πορεία πάνω στο χάρτη την οποία επρόκειτο να 

ακολουθήσει το Bee-bot και να την τροποποιήσουν αλλάζοντας τον αρχικό τους 

σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται μέσω των βίντεο της 

Ε.Π.. Υπήρξαν όμως και στιγμές που κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν στο να σχεδιάσουν 

τη διαδρομή πάνω στο χάρτη καθώς δεν λάμβαναν υπόψη τους την κίνηση του 

ρομπότ, ότι μπορεί να κινηθεί από τετράγωνο σε τετράγωνο προχωρώντας μόνο 

οριζόντια και κάθετα, διαγράφοντας διαγώνιες γραμμές. Όλα τα παιδιά (100%) 

γνώριζαν το σκοπό του παιχνιδιού, να φτάσουν δηλαδή στον κρυμμένο θησαυρό, τη 

διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν (δάσος-δελφίνια-θησαυρός) καθώς και τους 

περιορισμούς του χάρτη. Τα παιδιά κατάφεραν χωρίς καμιά δυσκολία να εκτελέσουν 

όλες τις αποστολές, να τοποθετήσουν σωστά τα απτά αντικείμενα πάνω στο χάρτη 

είτε με τη βοήθεια του κινητού είτε χωρίς το κινητό, να οδηγήσουν σωστά το Bee-bot 

στον κρυμμένο θησαυρό ακολουθώντας τη διαδρομή δάσος-δελφίνια-θησαυρός 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τέθηκαν μέσω της Ε.Π. Τέλος τα παιδιά 
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φτάνοντας στον κρυμμένο θησαυρό κατάφεραν να τον ξεκλειδώσουν χωρίς καμιά 

δυσκολία καθώς όλα ξέρανε το συνδυασμό (δάσος-δελφίνια-θησαυρός) ενώ 

ζητωκραύγασαν και χοροπηδούσαν όταν αντίκρισαν το μπαούλο με τον αληθινό 

θησαυρό από κοντά, ενδεικτικά αναφέρεται «ΩΩΩΩΩΩ» «κοίτα, χρυσάφια» «πω πω 

χρυσά νομίσματα» «φανταστικό» «τέλειο».  

 
7.2.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

     Στα παιδιά μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δόθηκαν δύο ατομικά φύλλα 

εργασίας προς συμπλήρωση, τα οποία αποτελούν γραπτά τεκμήρια που θα 

εμπλουτίσουν τις προϋπάρχουσες παρατηρήσεις. Σύμφωνα με το πρώτο φύλλο 

εργασίας (Φύλλο εργασίας 1- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) τα παιδιά καλούνται να κόψουν τα 

σημεία ενδιαφέροντος του χάρτη και να τα κολλήσουν πάνω σε αυτόν ακριβώς όπως 

εμφανίζονται μέσω της Ε.Π.  Τα 24 από τα 28 παιδιά κόλλησαν σωστά τα σημεία 

ενδιαφέροντος πάνω στο χάρτη καθώς τα θυμόντουσαν μέσω της Ε.Π., ενώ τα 4 από 

τα 28 παιδιά δεν τοποθέτησαν σωστά το σημείο ενδιαφέροντος του ηφαιστείου (2 

παιδιά) και το σημείο ενδιαφέροντος του δάσους (2 παιδιά). Όπως παρατηρείται και 

από το φύλλο εργασίας ενισχύεται η παρατήρηση των εκπαιδευτικών και της ίδιας 

της ερευνήτριας ότι η πλειοψηφία των παιδιών θυμάται τα σημεία ενδιαφέροντος και 

τη θέση τους πάνω στον απτό  χάρτη, ενώ υπάρχουν και μερικά παιδιά τα οποία δεν 

θυμούνται ακριβώς τη θέση των εικονικών στοιχείων πάνω στον απτό χάρτη, αυτό 

προκύπτει και από το γεγονός ότι κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού τοποθετούσαν το 

χέρι τους κάτω από τη φορητή συσκευή και παίρνοντας ανατροφοδότηση από την 

οθόνη της τηλεόρασης έβρισκαν τη σωστή θέση των σημείων πάνω στο χάρτη.  

     Στο δεύτερο φύλλο εργασίας (Φύλλο εργασίας 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) τα παιδιά 

καλούνται να διαγράψουν μία διαδρομή προκειμένου να οδηγήσουν το Bee-bot στον 

κρυμμένο θησαυρό σύμφωνα με τις οδηγίες του παιχνιδιού και λαμβάνοντας υπόψη 

τους τους περιορισμούς. Τα  25 από τα 28 παιδιά διέγραψαν σωστή διαδρομή 

οδηγώντας το Bee-bot πρώτα από το δάσος έπειτα από τα δελφίνια και τέλος στο 

θησαυρό λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του παιχνιδιού δηλαδή  χωρίς να 

περάσουν από τη χελώνα, τον κροκόδειλο και το ηφαίστειο, ενώ τα 3 από τα 28 

παιδιά διέγραψαν λάθος διαδρομή καθώς τα δύο από αυτά οδήγησαν το Bee-bot στα 

απαγορευμένα σημεία και το ένα από αυτά οδήγησε απ ευθείας το Bee-bot στον 
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κρυμμένο θησαυρού.  Όταν τα παιδιά αυτά ρωτήθηκαν για ποιο λόγο οδήγησαν το 

Bee-bot στα απαγορευμένα σημεία το ένα ανέφερε «κυρία το ήξερα αλλά 

μπερδεύτηκα, να σου τα πω; …δάσος-δελφίνια-θησαυρός» με χαρακτηριστική την 

απάντηση του  άλλου παιδιού «γιατί ήθελα να πάει το Bee-bot στον κροκόδειλο για να 

το φάει και στο ηφαίστειο για να καεί». Ενώ όταν ρωτήθηκε το παιδί το οποίο 

διέγραψε τη διαδρομή απ ευθείας στον κρυμμένο θησαυρό για ποιο λόγο δεν 

οδήγησε το Bee-bot στις υπόλοιπες στάσεις του χάρτη η απάντηση του ήταν «αφού 

στον κρυμμένο θησαυρό έπρεπε να πάει τελικά». Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 25 

παιδιά που διέγραψαν σωστή διαδρομή  λαμβάνοντας υπόψη τους τις στάσεις και 

τους περιορισμούς τα 19 σχεδίασαν σωστά τη διαδρομή σχεδιάζοντας οριζόντιες και 

κάθετες γραμμές λαμβάνοντας υπόψη τους την κίνηση που κάνει το Bee-bot από 

κουτάκι σε κουτάκι με οριζόντιες και κάθετες κινήσεις, ενώ τα 6 από αυτά σχεδίασαν 

μια διαδρομή με διαγώνιες γραμμές που δεν συνάδει με την κίνηση του Bee-bot.   

 

7.2.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 

     Η ερευνήτρια μετά το πέρας του παιχνιδιού πραγματοποιεί ημιδομημένη 

συνέντευξη με το κάθε παιδί ξεχωριστά, η οποία αποτελείται από δύο φάσεις, κάθε 

φάση έχει διάρκεια 10-15 λεπτά και καταγράφεται με τη βοήθεια μαγνητοφώνου.  

      Στην πρώτη φάση της συνέντευξης αυτής τίθενται δυο βασικά ερωτήματα τα 

οποία αποσκοπούν στη συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με τους στόχους της 

έρευνας. Αρχικά τίθεται το ερώτημα στα παιδιά Τι κάναμε στο παιχνίδι, πώς το 

παίξαμε;» συνοδεύοντας την ερώτηση αυτή με διευκολυντικές ερωτήσεις του τύπου 

«Τι χρειαστήκαμε για να παίξουμε το παιχνίδι;» , «Τι χρησιμοποιήσαμε;» «Τι μας 

ζητήθηκε να κάνουμε στην αρχή;», στοχεύοντας στην εκμαίευση  των απαραίτητων 

πληροφοριών και ενθαρρύνοντας το παιδί να απαντήσει.  Οι απαντήσεις που έδωσαν 

τα παιδιά ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: α) έμφαση στην Επαυξημένη 

Πραγματικότητα, β) έμφαση στο Bee-bot, γ) συνδυασμός Επαυξημένης 

πραγματικότητας και Bee-bot και δ) έμφαση στα απτά αντικείμενα, έτσι 

διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας σε σχέση με αυτά που θυμούνται περισσότερο 

τα παιδιά από το παιχνίδι. 
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Πίνακας 7.1 

Τεχνολογία που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Τι κάναμε στο παιχνίδι, πώς το παίξαμε; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Επαυξημένη Πραγματικότητα 6 

Bee-bot 3  

Συνδυασμός Ε.Π. και Bee-bot 15 

Απτά αντικείμενα 3 

 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι όλα τα παιδιά 

ήταν σε θέση να περιγράψουν το παιχνίδι που παίξανε, πιο συγκεκριμένα τα 6 από τα 

28 παιδιά περιγράψανε το παιχνίδι εστιάζοντας μόνο στην Επαυξημένη 

Πραγματικότητα, τα 3 από τα 28 παιδιά αναφέρθηκαν μόνο στο Bee-bot κατά την 

περιγραφή του παιχνιδιού, τα 15 από τα 28 παιδιά περιγράψανε το παιχνίδι 

αναφέροντας και την Ε.Π. και τη χρήση του Bee-bot ενώ τα 3 από τα 28 παιδιά στην 

προσπάθεια τους να περιγράψουν το παιχνίδι εστίασαν την προσοχή τους στα απτά 

αντικείμενα του παιχνιδιού. 

     Από τα παιδιά που εστίασαν την προσοχή τους μόνο στην τεχνολογία της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας αναφέρθηκε:  

«είχαμε έναν χάρτη θησαυρού και χρειαστήκαμε ένα κινητό και βλέπαμε το χάρτη με 

τα σημεία. Μετά βρήκαμε ένα ζωάκι και το στείλαμε στη μαμά του, ταΐσαμε τα 

δελφίνια και σκάψαμε το θησαυρό»  

«έβαλες εφαρμογή στην τηλεόραση και φαινόταν και από το κινητό και από την 

τηλεόραση και κάναμε ότι μας έλεγε η Ντόρα, βάζαμε το κινητό πάνω στο χάρτη και 

προσπαθούσαμε να πάμε στο θησαυρό. Όταν πατούσαμε τις εικόνες πάνω στο κινητό 

έβγαινε το βίντεο και κάναμε ότι μας έλεγε η Ντόρα»  
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«το παίξαμε με την Ντόρα, πρώτα πήγαμε στο δάσος, μετά στα δελφίνια και μετά στο 

θησαυρό. Χρειαστήκαμε το κινητό και τα βλέπαμε σαν αληθινά, έπρεπε το κινητό να 

το βάλουμε πάνω από το χάρτη και φαινόντουσαν όλα τα πράγματα» και 

 «η Ντόρα από την τηλεόραση μας έλεγε δεν πρέπει να πάμε στον κροκόδειλο στο 

ηφαίστειο και στη χελώνα, πρέπει να βοηθήσουμε το ζωάκι που χάθηκε και τα 

δελφίνια και να τα ταΐσουμε και να φτάσουμε στο θησαυρό,  με το κινητό  βλέπαμε τα 

σημεία πάνω στο χάρτη, βλέπαμε από την τηλεόραση αυτό που έδειχνε το κινητό, το 

κινητό το κρατούσαμε όρθιο και το βάζαμε για να βλέπουμε αν βάζαμε σωστά τα 

πράγματα πάνω στο χάρτη. Βλέπαμε και βίντεο που ξεκινούσαν όταν πατούσαμε 

πάνω σε μια εικόνα στο κινητό»  

«παίρναμε ένα κινητό και βλέπαμε τα πράγματα που δεν υπάρχουν όπως το δάσος, 

τον κροκόδειλο, το ηφαίστειο, τα δελφίνια, τη χελώνα και το θησαυρό και 

μπορούσαμε να πατήσουμε πάνω σε αυτές τις εικόνες και μας έλεγε η Ντόρα τους 

κανόνες, εμφανιζόταν η Ντόρα στην τηλεόραση και μας έλεγε τι πρέπει να κάνουμε» 

και 

«το παίξαμε με την Επαυξημένη Πραγματικότητα, είχαμε το χάρτη βάζαμε πάνω το 

κινητό και βλέπαμε τα σημεία να εμφανίζονται και έπρεπε να πάμε πρώτα στο δάσος, 

μετά στα δελφίνια και τέλος στο θησαυρό, αλλά δεν έπρεπε να περάσουμε από τα 

απαγορευμένα σημεία γιατί υπήρχε κίνδυνος. Όταν φτάσαμε στο θησαυρό τον 

σκάψαμε και βάλαμε το σωστό κωδικό για να ξεκλειδώσει». 

     Από τα παιδιά που εστίασαν την προσοχή τους μόνο στην τεχνολογία της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής (Bee-bot) αναφέρθηκε: 

«είχαμε ένα ρομποτάκι τη μελισσσούλα και έπρεπε να το πάμε στο θησαυρό, 

περάσαμε μέσα από το δάσος , τα δελφίνια και φτάσαμε στο θησαυρό» 

«για να παίξουμε το παιχνίδι χρησιμοποιήσαμε τα κουτιά, τον χάρτη και τη 

μελισσούλα το Bee-bot για να βοηθήσουμε τη Ντόρα να φτάσει στο θησαυρό, κάναμε 

μια διαδρομή πάνω στο χάρτη με ένα μαρκαδόρο και μετά πήγε το Bee-bot και την 

έκανε βηματάκι-βηματάκι και πατούσαμε κουμπιά πάνω σε αυτό» και 

«είχαμε το Bee-bot και έπρεπε να το πάμε στο δάσος, μετά από το δάσος έπρεπε να το 

πάμε στα δελφίνια και να τα ταΐσουμε και μετά να το πάμε στο θησαυρό, έπρεπε 



140 
 

δηλαδή να προγραμματίσουμε το Bee-bot να πάει στις στάσεις, έχει αυτά τα κουμπιά 

και αν πατήσεις κάτι και μετά πατήσεις GO αυτό προχωράει» 

     Από τα παιδιά που εστίασαν την προσοχή τους και στις δυο τεχνολογίες, 

Εκπαιδευτική Ρομποτική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, αναφέρθηκε: 

«είχαμε το Bee-bot και τον βάλαμε πάνω στο χάρτη και τον πατούσαμε τα κουμπιά και 

τον πηγαίναμε στο δάσος κι εκεί πήραμε το σακίδιο της Ντόρας και πήραμε και το 

κουτί το βάλαμε κάτω από το κινητό και βλέπαμε τι έχει μέσα και πήραμε τη ζέβρα και 

τη βάλαμε εκεί, μετά πήγαμε στα δελφίνια πήραμε το κουτί από το σακίδιο και τους 

δώσαμε τα ψάρια και μετά πήγαμε στο θησαυρό πήραμε το φτυάρι για να τον 

σκάψουμε και μετά βάλαμε τον κωδικό στο κινητό για να ξεκλειδώσει ο θησαυρός»  

«βάλαμε κάτω τον χάρτη ανοίξαμε την τηλεόραση, μας είπε η Ντόρα τα πράγματα που 

έπρεπε να κάνουμε και μετά βάλαμε τα πράγματα σε κάθε κουτάκι που τα βλέπαμε 

μέσα από το κινητό. Το Bee-bot το οδηγήσαμε στα αντικείμενα που έπρεπε να πάει, σε 

κάθε στάση είχαμε μια αποστολή και μέσα από το σακίδιο παίρναμε κάτι κουτιά που 

τα βλέπαμε με τη βοήθεια του κινητού, μετά τα καταφέραμε και πήγαμε στο θησαυρό 

με το Bee-bot και τον ξεκλειδώσαμε με το κινητό» 

«είχαμε την τσάντα της Ντόρας, το κινητό και το Bee-bot, βάλαμε το Bee-bot στην 

αρχή και πήγαμε στο δάσος στα δελφίνια και στο θησαυρό, όμως αυτά τα βλέπαμε με 

το κινητό δεν υπήρχαν στα αλήθεια, το Bee-bot μας βοήθησε να πάμε στο θησαυρό 

και το σακίδιο μας βοήθησε με τα κουτιά» 

«το παιχνίδι το παίξαμε με το Bee-bot, την Ντόρα, την τσάντας της, το χάρτη και ένα 

κινητό. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Ντόρας που τη βλέπαμε στην τηλεόραση και το 

κινητό. Έπρεπε να βοηθήσουμε τη Ντόρα να βρει το θησαυρό, πρώτα έπρεπε να 

περάσει το Bee-bot από το δάσος, τα δελφίνια και το θησαυρό και αυτά τα βλέπαμε 

μόνο με το κινητό. Το Bee-bot για να προχωρήσει του πατούσαμε τα κουμπάκια του 

αλλά από τη χελώνα, το δεινόσαυρο και το ηφαίστειο δεν έπρεπε να περάσει γιατί θα 

σπάγαμε τα αυγά της, θα μας δάγκωνε και επειδή θα καούσαμε». 

«προχωρούσαμε το Bee-bot στον θησαυρό, το πήγαμε πρώτα από το δάσος μετά 

πήγαμε στα δελφίνια και μετά στο θησαυρό και όλα αυτά τα βλέπαμε με το κινητό, 



141 
 

παίρναμε το κινητό και σκανάραμε το χάρτη και τα κουτιά και βλέπαμε τα σημεία και 

τι έχουν μέσα τα κουτιά» 

«κρατούσαμε το κινητό και βλέπαμε τα ζώα που εμφανίζονταν πάνω στο χάρτη, 

ταξιδέψαμε μέσα στο χάρτη, βγήκαμε από το καράβι πήγαμε στο δάσος, στα δελφίνια 

και μετά στο θησαυρό. Το Bee-bot περπατούσε πάνω στο χάρτη, πατούσαμε τα 

κουμπιά του και έτσι κινείται. Χρησιμοποιήσαμε και το κινητό και βλέπαμε που 

έφτανε το  Bee-bot. Όταν πήγαμε στο δάσος βοηθήσαμε ένα ζωάκι που είχε χαθεί και 

μας το είπε η Ντόρα και βλέπαμε ένα βίντεο για το δάσος όταν πατούσαμε στο κινητό 

πάνω στο δάσος, μετά βλέπαμε ένα βίντεο για τους κροκόδειλους όταν πατούσαμε 

πάνω στον κροκόδειλο. Τα υλικά για τις αποστολές τα βρίσκαμε μέσα στα κουτιά που 

ήταν μέσα στο τσαντάκι» 

«έχουμε το ρομπότ μέλισσα και παίρνουμε ένα μαύρο μαρκαδόρο και σχεδιάζουμε 

εκεί που πρέπει να πάει πρώτα και όταν πηγαίνουμε στα σημεία που πρέπει βοηθάμε 

σε κάτι που μας είπε η Ντόρα. Τα σημεία τα βλέπουμε με το κινητό και 

προγραμματίζουμε το ρομπότ μέλισσα να πάει στο θησαυρό» 

«ήταν ένα μελισσάκι που δεν ήταν αληθινό ήταν ψεύτικο και έπρεπε να κάνει μια 

διαδρομή και να προχωρήσει πάνω στο χάρτη γιατί μόνο αυτό μπορούσε, έπρεπε να 

πάει στον κρυμμένο θησαυρό, έπρεπε να βρούμε τα κουτάκια να τα τσεκάρουμε με το 

κινητό και να βγάλουμε από μέσα αυτό που έχει και να τα βάλουμε στη διαδρομή. Το 

κινητό μας βοήθησε να δούμε τι έχει επάνω ο χάρτης και μας βοήθησε να δούμε που 

είναι ο κροκόδειλος για να βάλουμε το φράχτη και το Bee-bot θα μας χρησιμεύσει στο 

κυνήγι θησαυρού» 

«χρησιμοποιήσαμε το χάρτη που μας είπε η Ντόρα, το Bee-bot και χρειαζόμασταν και 

το κινητό. Το Bee-bot το κάναμε κάτι γραμμές και αυτό τις ακολουθούσε γιατί του 

πατούσαμε τα κουμπιά, με το κινητό βλέπαμε τι έχουν τα κουτιά μέσα και πατούσαμε 

το σωστό και βλέπαμε και τι κρύβει ο χάρτη» 

«κάναμε γραμμές πάνω στο χάρτη, βάζαμε πράγματα, βλέπαμε βίντεο με το κινητό, 

όλα ήταν κρυμμένα μέσα στο κινητό και προχωρούσαμε το Bee-bot και έπρεπε να το 

οδηγήσουμε στο θησαυρό» 
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«το παιχνίδι το παίξαμε με το Bee-bot, τον κροκόδειλο, τη χελώνα, το δάσος, το 

ηφαίστειο, το θησαυρό και τα δελφίνια που τα βλέπαμε στο κινητό γιατί είναι μέσα σε 

αυτό. Έπρεπε να βρούμε το θησαυρό και να προχωρήσουμε το Bee-bot πάνω στο 

χάρτη» 

«είχαμε το Bee-bot, κάποια κουτάκια που είχανε μέσα υλικά και το σακίδιο της 

Ντόρας. Παίξαμε με το Bee-bot και την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια, είχαμε έναν 

χάρτη που έδειχνε ένα νησί, το νησί Καλάμπακος και προγραμματίζαμε το Bee-bot να 

προχωρήσει και να πάει στο θησαυρό. Βλέπαμε στην αυξημένη και τον κροκόδειλο 

του Μισισιπή που είναι ο αγαπημένος μου» 

«βάζαμε το κινητό πάνω στο χάρτη και στο κουτί και βλέπαμε τις οδηγίες και τι έχουν 

μέσα τα κουτιά, μετά οδηγήσαμε τη μέλισσα στο θησαυρό και μετά κλείσαμε τα μάτια 

μας και μας έφερες το θησαυρό»  

«πήραμε τη μέλισσα τη βάλαμε στο χάρτη και προσπαθούσαμε να πάμε στο δάσος, 

στα δελφίνια και στο θησαυρό. Είχαμε το χάρτη και με το κινητό βλέπαμε πάνω στο 

χάρτη και είχαμε και κάτι κουτιά που τα βάζαμε στο κινητό και βλέπαμε τι είχαν μέσα» 

«το παίξαμε με το κινητό σκανάραμε το χάρτη και μας έδειχνε τα εικονίδια αλλά 

σκανάραμε και τα κουτιά, το παίξαμε και με το Bee-bot που το προχωρούσαμε ως το 

θησαυρό και μετά όταν έφτασε το Bee-bot στο θησαυρό βρήκαμε το θησαυρό» και 

«αρχικά χρειαστήκαμε πολλά πράγματα, είχαμε το κινητό, το χάρτη, το σακίδιο της 

Ντόρας, το Bee-bot …. αυτά. Η αποστολή μας ήταν να οδηγήσουμε το Bee-bot στον 

κρυμμένο θησαυρό, χωρίς όμως να περάσουμε από τα επικίνδυνα σημαία. Εμείς για 

να δούμε που είναι όλα αυτά παίρναμε το κινητό και πηγαίναμε πάνω από το χάρτη 

και όταν ήμασταν σωστά έκανε δόνηση και έβρισκε το στόχο και βλέπαμε την 

Επαυξημένη Πραγματικότητα. Μετά σχεδιάσαμε τη διαδρομή προγραμματίσαμε το 

Bee-bot, με προσοχή για να μην πάει αλλού και φτάσαμε στον κρυμμένο θησαυρό. 

Εκεί έγινε χαμός όλοι θέλαμε να το κάνουμε, να ξεκλειδώσουμε το θησαυρό, ήταν 

πανεύκολο δάσος-δελφίνια-θησαυρός και μετά ταρααααν ήρθε ο θησαυρός…. Αααα 

ξέχασα να πω για τις αποστολές, είχαμε και αποστολές σε κάθε αποστολή παίρναμε 

ένα κουτί μέσα από το σακίδιο της Ντόρας το σκανάραμε πρώτα με το κινητό και μετά 
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το ανοίγαμε παίρναμε αυτό που είχε μέσα και το βάζαμε πάνω στο χάρτη εκεί που 

έπρεπε και το ελέγχαμε με το κινητό αν ήταν σωστή η θέση». 

     Από τα παιδιά που εστίασαν την προσοχή τους μόνο στα απτά αντικείμενα 

αναφέρθηκε:  

«είχαμε την τσάντα και παίρναμε κάτι κουτιά και μέσα είχαν υλικά και τα βάζαμε 

πάνω στο χάρτη και στο τέλος σκάψαμε με το φτυάρι και βρήκαμε το θησαυρό και μας 

το έφερες εσύ και είχε μέσα γλειφιτζούρια, νομίσματα χρυσά ζαχαρωτά … ήταν 

τέλειο»  

«βλέπαμε ταινίες στην τηλεόραση και καθόμασταν στις καρέκλες και ανοίγαμε τα 

κουτιά και φτιάξαμε φωλιές και μετά τέλειωσε το παιχνίδι» και 

«είχαμε κάποια υλικά και έναν στάβλο (εννοεί τον κλωβό) και είχαμε και τον θησαυρό 

και τον βρήκαμε στο τέλος και χάρηκα». 

     Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν και με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει το 

ακόλουθο διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται (με ποσοστό επί τοις εκατό %) η 

τεχνολογία που ενδεχομένως να κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών.  

 

 

Διάγραμμα 7.2 Τεχνολογία που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών. 
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     Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι ο συνδυασμός της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτική με την Επαυξημένη Πραγματικότητα κέντρισαν το 

ενδιαφέρον των περισσότερων παιδιών με ποσοστό 56% καθώς από τις περιγραφές 

του παιχνιδιού τα 15 από τα 28 παιδιά αναφέρθηκαν σε στοιχεία που έχουν σχέση και 

με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας αλλά και με την Τεχνολογία της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, με την αξιοποίηση της προγραμματιζόμενης συσκευής 

δαπέδου Bee-bot. Στη συνέχεια ακολουθεί η τεχνολογία της Ε.Π. με ποσοστό 22% 

καθώς τα 6 από τα 28  παιδιά στην περιγραφή τους για το πώς παίζεται το παιχνίδι 

έκαναν μόνο αναφορές σε στοιχεία που συνδέονται με την τεχνολογία της Ε.Π.. ενώ 

με ποσοστό 11% ακολουθεί η τεχνολογία της Ε.Ρ. καθώς τα 3 από τα 28 παιδιά 

αναφέρθηκαν μόνο στον προγραμματισμό και τη χρήση του Bee-bot. Τέλος υπάρχει 

και μια μερίδα μαθητών με ποσοστό 11% που δεν εστίασαν την προσοχή τους σε 

κάποια τεχνολογία αλλά στα απτά αντικείμενα του παιχνιδιού. 

  Εν συνεχεία της πρώτης φάσης των συνεντεύξεων των παιδιών τίθεται το δεύτερο 

βασικό ερώτημα στα παιδιά «Ποίος ήταν ο λόγος που πήγαμε στο νησί; ενώ 

ακολουθεί και το συμπληρωματικό ερώτημα «Μπορείς να μου διηγηθείς την 

ιστορία;», προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για το αν κατανόησαν τα παιδιά 

τον σκοπό του παιχνιδιού και αν ήταν σε θέση να διηγηθούν όλη την ιστορία. Τα 

παιδιά ενθαρρύνονται να διηγηθούν την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος, ποιος 

ήταν δηλαδή ο λόγος για τον οποίο πήγανε στο νησί, ενώ η ερευνήτρια αναλαμβάνει 

έναν διευκολυντικό ρόλο σε περίπτωση που τα παιδιά δυσκολευτούν, θέτοντας 

ερωτήσεις που τα διευκολύνουν να θυμηθούν τα γεγονότα. Με τα ερωτήματα αυτά 

γίνεται προσπάθεια να συλλεχθούν δεδομένα από την αφήγηση της ιστορίας σχετικά 

με το τι θυμούνται τα παιδιά, τι ξέχασαν να αναφέρουν, αν κατανόησαν το σκοπό του 

παιχνιδιού και τελικά μέσα από τον συνδυασμό των δυο τεχνολογιών 

υποστηρίχθηκαν ώστε να θυμούνται την ιστορία του παιχνιδιού. Η διήγηση της 

ιστορίας του παιχνιδιού για να θεωρηθεί πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής 

αναφορές: α) στο σκοπό του παιχνιδιού, β) στην αξιοποίηση του Bee-bot, γ) στην 

αξιοποίηση της Ε.Π. με τη χρήση φορητής συσκευής, δ) στην αξιοποίηση απτών 

αντικειμένων, ε) στο σχεδιασμό διαδρομής πάνω στο χάρτη, στ) στις στάσεις του 

παιχνιδιού, ζ) στα απαγορευμένα σημεία του παιχνιδιού και η) στα απτά αντικείμενα 

του παιχνιδιού. Από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά παρατηρήθηκε ότι τα 26 
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από τα 28 παιδιά ήταν σε θέση να διηγηθούν την ιστορία του παιχνιδιού είτε 

ολόκληρη, κάνοντας αναφορά σε όλα τα παραπάνω, είτε με κάποιες μικρές 

παραλήψεις. Τα 2 από τα 28 παιδιά δεν ήταν σε θέση να διηγηθούν την ιστορία του 

παιχνιδιού ακόμη και με τη βοήθεια της ερευνήτριας, ήταν ωστόσο σε θέση να 

γνωρίζουν το σκοπό του παιχνιδιού (να φτάσουμε στον κρυμμένο θησαυρό), τις 

στάσεις με τη σωστή ακολουθία (δάσος-δελφίνια-θησαυρός) καθώς και τα 

απαγορευμένα σημεία (χελώνα, κροκόδειλος, ηφαίστειο), παρόλα αυτά αδυνατούσαν 

να συνδέσουν όλες αυτές τις πληροφορίες και να διηγηθούν τη σειρά των γεγονότων 

όπως τα βίωσαν μέσα από το παιχνίδι. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των παιδιών 

διαμορφώθηκαν οι εξής κατηγορίες: α) πλήρης διήγηση, β) παράλειψη αναφοράς στο 

σχεδιασμό διαδρομής, γ) παράλειψη αναφοράς στα απτά αντικείμενα και δ) 

παράλειψη αναφοράς στο Bee-bot, στην Ε.Π., στα απτά αντικείμενα και στο 

σχεδιασμό της διαδρομής. Έτσι προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με τη 

διήγηση της ιστορίας του παιχνιδιού από τα παιδιά.  

 

Πίνακας 7.2 

Διήγηση της ιστορίας του παιχνιδιού από τα παιδιά. 

Διήγηση της ιστορίας του παιχνιδιού από τα παιδιά. 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Πλήρης διήγηση της ιστορίας 12  

Παράλειψη αναφοράς στο σχεδιασμό διαδρομής 12  

Παράλειψη αναφοράς απτών αντικειμένων 2 

Παράλειψη αναφοράς στο Bee-bot, στην Ε.Π., στα απτά 

αντικείμενα και στο σχεδιασμό διαδρομής 

2 
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     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι τα 12 από τα 28 παιδιά ήταν 

σε θέση να διηγηθούν ολόκληρη την ιστορία , τα 12 από τα 28 παιδιά ήταν σε θέση να 

διηγηθούν εξίσου καλά την ιστορία του παιχνιδιού ξεχνώντας μόνο να αναφερθούν 

στο σχεδιασμό της διαδρομής πάνω στο χάρτη, ενώ 2 από τα 28 παιδιά διηγήθηκε 

πολύ καλά την ιστορία αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στα απτά αντικείμενα. Τέλος 

υπήρξαν 2 από τα 28 παιδιά τα οποία δυσκολεύτηκαν να διηγηθούν την ιστορία 

καθώς δεν ήταν σε θέση να θυμηθούν τα γεγονότα παρόλο που γνώριζαν τον σκοπό 

του παιχνιδιού, τις στάσεις και τα απαγορευμένα σημεία, ενδεικτικά αναφέρεται «να 

πάμε στο θησαυρό» «να περάσουμε από το δάσος, τα δελφίνια και το θησαυρό» «όχι 

στον κροκόδειλο, στη χελώνα και στο ηφαίστειο». 

     Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν και με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει το 

ακόλουθο διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται (με ποσοστό επί τοις εκατό %) η 

προσπάθεια των παιδιών να διηγηθούν την ιστορία του παιχνιδιού.  

 

Διάγραμμα 7.3 Διήγηση της ιστορίας του παιχνιδιού από τα παιδιά. 

 

     Με βάση το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι το 43% των παιδιών έκανε μια 

εξαιρετική διήγηση της ιστορίας χωρίς καμία παράλειψη, το 43% των παιδιών 

διηγήθηκε εξίσου καλά την ιστορία παραλείποντας την αναφορά στο σχεδιασμό της 

διαδρομής πάνω στο χάρτη, ενώ το 7% των παιδιών παράλειψε να αναφερθεί στα 

απτά αντικείμενα του παιχνιδιού. Ωστόσο και στις τρεις αυτές περιπτώσεις η διήγηση 
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ήταν τόσο καλή με λεπτομερή αναφορά και στις δυο τεχνολογίες (Επαυξημένη 

Πραγματικότητα και Εκπαιδευτική Ρομποτική) που θα μπορούσε να αναφερθεί ότι 

μέσα από το συνδυασμό των δύο αυτών τεχνολογιών το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών (93 % ) υποστηρίχθηκε ώστε να θυμάται την ιστορία του παιχνιδιού. 

     Η δεύτερη φάση της συνέντευξης των παιδιών πραγματοποιείται με την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τα ίδια τα παιδιά και έχει διάρκεια 5-10 

λεπτά. Το ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας είναι ατομικό, απευθύνεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, χωρίζεται σε 

τρεις τομείς (γνωστικό ,κοινωνικό και συναισθηματικό) και σκοπό έχει να συλλέξει 

πληροφορίες τόσο για το τι έμαθαν τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, πως 

αισθάνθηκαν, τι εντυπώσεις αποκόμισαν, πως λειτούργησαν σαν ομάδα και όλα αυτά 

μέσα από ένα σύνολο 18 ερωτήσεων ανοιχτού τύπου (με τη βοήθεια της ερευνήτριας 

καταγράφονται οι απαντήσεις των παιδιών) και κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, 

διχοτομικές ερωτήσεις και ερωτήσεις κατάταξης)(Ερωτηματολόγιο Παιδιού- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Και σε αυτή την περίπτωση η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

γίνεται με τη μορφή συζήτησης διάρκειας περίπου 5-10 λεπτών την ίδια ημέρα που 

διεξάγεται το παιχνίδι. Η ερευνήτρια θέτει τις προγραμματιζόμενες ερωτήσεις με 

όποια σειρά εξυπηρετεί τη ροή της συζήτησης παρεμβάλλοντας κάθε τόσο 

διευκρινιστικές ερωτήσεις που διευκολύνουν τα παιδιά να σκεφτούν και να 

απαντήσουν αλλά και συμπληρωματικές ερωτήσεις που προκύπτουν εκείνη τη στιγμή. 

Η συζήτηση αυτή ηχογραφείται με τη χρήση μαγνητοφώνου προκειμένου να 

καταγραφεί με λεπτομέρεια η λεκτική έκφραση των παιδιών, διευκολύνοντας το έργο 

της ανάλυσης της. Στη συνέχεια οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα 

ερωτηματολόγια και την ηχογράφηση ομαδοποιούνται και αναλύονται με βάση το 

περιεχόμενο τους. 

     Στο Γνωστικό Τομέα οι ερωτήσεις είναι επτά στο σύνολο (Ερώτηση 1-7) με στόχο να 

καταγραφεί η γνωστική πορεία που διέγραψε το κάθε παιδί μέσα από την 

ενασχόληση του με το παιχνίδι ενώ προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

διευκρινιστικές ή συμπληρωματικές ερωτήσεις.   

     Στην πρώτη ερώτηση «Έχεις ξαναπαίξει παιχνίδι με Ε.Π.;» διατυπώθηκε και η 

διευκρινιστική ερώτηση «Έχεις ξανά δοκιμάσει να σκανάρεις με το κινητό ή το tablet  
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πάνω σε κάποιο πραγματικό αντικείμενο και να βλέπεις να εμφανίζονται πάνω του 

άλλα αντικείμενα ή εικόνες ή να ακούγεται κάποιος ήχος ή να γίνεται κάτι άλλο, όπως 

γίνεται με την Ε.Π.;». Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ομαδοποιούνται σε δύο 

κατηγορίες «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Από τα 28 παιδιά τα 23 δήλωσαν πως δεν έχουν 

ξαναπαίξει κάποιο παιχνίδι Ε.Π. ή τουλάχιστον δεν έχουν έρθει σε επαφή με κάτι 

ανάλογο της τεχνολογίας της Ε.Π ενδεικτικά αναφέρεται «όχι ποτέ» «όχι, μόνο αυτό 

με την Ντόρα» «όχι γιατί δεν έχω την εφαρμογή στο κινητό», ενώ τα 5 παιδιά από τα 

28 δήλωσαν πως έχουν δει κάτι ανάλογο, ενδεικτικά αναφέρεται «είχα πάει σε μια 

έκθεση …. είχε κινητά που μας άφηναν να τα βλέπουμε και είχα δει μια πάπια μια 

κότα και ένα χαρταετό» «έχω ξαναδεί όταν πήγαμε στο διαγωνισμό και 

παρουσιάσαμε το χωριό μας» (εννοώντας το Διαγωνισμό WRO, όπ. αναφ. στο 4ο 

Κεφάλαιο, ενότητα 4.1) «ναι το έχω ξανακάνει με τον Λέανδρο, σκάναρα πάνω στην 

οικία Χατζή Χατζηχριστάκη και έβλεπα το κλειδί και όταν πατούσα το κλειδί άρχιζε το 

βίντεο» (εννοώντας το Διαγωνισμό WRO, όπ. αναφ. στο 4ο Κεφάλαιο ενότητα 4.1) «το 

έχω δει σε ένα βιβλίο με το Παρίσι και ζωντάνευε ο Πύργος του Άιφελ» (αξίζει να 

σημειωθεί ότι παιδί θυμήθηκε κάτι που έγινε πριν από ένα χρόνο) «το έχω ξανακάνει 

όταν σκάναρα μια φωτογραφία και εμφανίστηκαν δύο παιδάκια» (εννοώντας την 

εισαγωγική δραστηριότητα εξοικείωσης με την Ε.Π. που υλοποίησε η ερευνήτρια με 

τα παιδιά όπως περιγράφεται παραπάνω). Από τα 23 παιδιά που δήλωσαν ότι δεν 

έχουν ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο και απάντησαν «ΌΧΙ» τα 6 στην πραγματικότητα 

έχουν έρθει σε επαφή με την τεχνολογία της Ε.Π. στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τους 

προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες των νηπιαγωγών, είτε συμμετέχοντας στο 

διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO είτε με την εμπειρία που είχαν με ένα 

βιβλίο Ε.Π.  απλά δεν το θυμόντουσαν. Επομένως σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες 

των νηπιαγωγών τα 11 από τα 28 παιδία έχουν εμπειρία με την Ε.Π. μέσα στη σχολική 

τάξη. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στην εισαγωγική δραστηριότητα που υλοποίησε 

η ερευνήτρια το 100% των παιδιών ανέφερε πως δεν έχει παρόμοια εμπειρία με την 

Ε.Π. όπως το παιδάκι της εικόνας 59, μετά όμως από την εισαγωγική δραστηριότητα, 

το παιχνίδι της Ντόρας και καθώς τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την Ε.Π. και 

πειραματίστηκαν θυμήθηκαν τα 5 από τα 28 παιδιά ότι αυτό το οποίο είχαν κάνει στο 

παρελθόν, είτε με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό είτε με το livebook, περιείχε 

την Ε.Π.. 
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     Στη δεύτερη ερώτηση «Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι Ε.Π., εύκολο, μέτριο ή 

δύσκολο;». Τα 25 από τα 28 παιδιά  απάντησαν ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι και 

επέλεξαν το πράσινο ανθρωπάκι που χοροπηδάει, αναφέροντας ενδεικτικά «πολύ 

εύκολο» «πάρα πολύ εύκολο», τα  2 από τα 28 παιδιά απάντησαν μέτριο επιλέγοντας 

το πορτοκαλί ανθρωπάκι που δείχνει κουρασμένο, αναφέροντας ενδεικτικά «γιατί 

κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν» «μου φάνηκε ότι κράτησε πολύ ώρα» και 1 από τα 28 

παιδιά απάντησε ότι ήταν δύσκολο επιλέγοντας το κόκκινο ανθρωπάκι που δείχνει 

εξαντλημένο, αναφέροντας ενδεικτικά «ήταν πολύ δύσκολο, με δυσκόλεψαν όλα».  

Στη συνέχεια διατυπώθηκε η συμπληρωματική ερώτηση «Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι 

ήταν εύκολό/δύσκολο το παιχνίδι;». Τα παιδιά που απάντησαν ότι το παιχνίδι ήταν 

εύκολο προσπάθησαν να τεκμηριώσουν την απάντηση τους αναφέροντας ενδεικτικά 

«ήταν εύκολο γιατί έχει πράγματα που τα ξέρουμε» «δεν με δυσκόλεψε τίποτα» 

«ήταν εύκολο γιατί μου άρεσε» «με κάνει να το πιστεύω επειδή τελειώνεις γρήγορα». 

Τα παιδιά που απάντησαν ότι το παιχνίδι ήταν μέτριο σε δυσκολία όταν ρωτήθηκαν 

για ποιο λόγο δυσκολεύτηκαν οι απαντήσεις τους σχετιζόντουσαν με τεχνικές 

δεξιότητες, ενδεικτικά αναφέρεται «έπρεπε να κοιτάω το κινητό ή την τηλεόρασή για 

να πάω τον μαρκαδόρο στο θησαυρό χωρίς να περάσει από το ηφαίστειο» 

«δυσκολεύτηκα να προγραμματίσω το ρομπότ» αλλά και λεπτής κινητικότητας «ήταν 

δύσκολο να κρατάω το κινητό και να μην το κουνάω» «δεν μπορούσα να τραβήξω 

καλά τις γραμμές πάνω στο χάρτη».  Από τις απαντήσεις των παιδιών παρατηρείται 

ότι η πλειοψηφία των παιδιών (25 στα 28 παιδιά) χαρακτηρίζει το παιχνίδι ως εύκολο.  

     Στην Τρίτη ερώτηση «Θυμάσαι τι είναι ο κλωβός;». Οι απαντήσεις που έδωσαν τα 

παιδιά ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες : α)σωστή απάντηση, β) λανθασμένη 

απάντηση και γ) δεν ξέρω/δεν απαντώ.  Τα 23 από τα 28 παιδιά απάντησαν σωστά, το 

1 από τα 28 παιδιά απάντησε λάθος αναφέροντας «είναι κάτι σαν θησαυρός» και τα 4 

από τα 28 παιδιά δεν απάντησαν καθόλου λέγοντας «δεν ξέρω». Από τα παιδιά που 

απάντησαν σωστά ενδεικτικά αναφέρεται:  

«εκεί που είναι τα αυγά της χελώνας για να μην πατήσει κανένα πόδι και τα σπάσει» 

«ένα κλουβί που βάζουμε τα μωρά της χελώνας» 

«είναι κάτι που φυλακίζουμε τα αυγά της χελώνας» (εννοεί προστατεύουμε) 
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«αυτό που κρύβουμε μέσα τις χελώνες» (εννοεί τα αυγά) 

«ο κλωβός είναι κάτι για να προστατεύεις τα αυγά της χελώνας» 

«ένας φράχτης στη θάλασσα που βάζεις τα αυγά για να τα προστατεύσεις» 

«είναι ένα πράγμα που βάζουμε μέσα τα αυγά της χελώνας για να μην σπάσουνε» 

«εκείνο που προστατεύει τα αυγά για να μην τα πατήσουμε» 

«ένα τρίγωνο που προστατεύει τα αυγά …..είναι κάτι που το βάζεις γύρω από το αυγό 

και το φυλάει» 

«το κλουβί για τα αυγά της χελώνας» 

«αυτό που βάζουνε τα αυγά για να μην έρθει ο εχθρός και τα σκοτώσει» 

«αυτό που προστατεύουν τα αυγά των χελωνών» 

«εκείνο που βάζει μέσα η χελώνα τα αυγά της» 

«ο κλωβός χρειάζεται για να μην πάει κάποιο ζώο ή άνθρωπος και κλέψει τα αυγά» 

«αυτό που βάζουμε στα αυγά των χελωνών των θαλάσσιων για να τα προστατεύει» 

«είναι ένα κλουβί που προστατεύουμε τα αυγά από τα ζώα» 

«η κατασκευή που προστατεύει τα αυγά» 

     Στη συνέχεια επαναλήφθηκε η ίδια ερώτηση δείχνοντας αυτή τη φορά στα παιδιά 

δύο εικόνες και έπρεπε να αναγνωρίσουν σε ποιά από τις δύο απεικονίζεται ο 

κλωβός. Με βάση τις απαντήσεις  που έδωσαν τα παιδιά διαμορφώθηκαν έξι 

κατηγορίες: αυτά που ήξεραν να απαντήσουν τι είναι ο κλωβός  και αναγνώριζαν την 

εικόνα του, αυτά που ήξεραν να απαντήσουν  αλλά δεν αναγνώριζαν την εικόνα του, 

αυτά που δεν ήξεραν να απαντήσουν αλλά  αναγνώριζαν  την εικόνα του, αυτά που 

δεν ήξεραν να απαντήσουν και δεν αναγνώριζαν την εικόνα του, αυτά που δεν 

απάντησαν καθόλου αλλά αναγνώριζαν την εικόνα του και αυτά που δεν απάντησαν 

καθόλου και δεν αναγνώριζαν την εικόνα του, ενώ στη συμπληρωματική ερώτηση 

«Έχεις ξανακούσει τη λέξη κλωβό;» το 100% των παιδιών απάντησε «ΟΧΙ». Σύμφωνα 



151 
 

με αυτές τις κατηγορίες διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με τις γνώσεις 

των παιδιών για τον κλωβό. 

Πίνακας 7.3 

Γνώσεις παιδιών για τον κλωβό. 

Τι είναι ο κλωβός; 

 Παιδιά 

 

Αναγνωρίζουν 

την εικόνα του 

Δεν αναγνωρίζουν την 

εικόνα του 

Σωστή απάντηση 23  23 - 

Λανθασμένη απάντηση 1  1 - 

Καθόλου απάντηση 4 3 1 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα  από τα 23 παιδιά που έδωσαν σωστή 

απάντηση όλα είναι σε θέση αναγνωρίζουν την εικόνα του κλωβού, το παιδί που 

έδωσε λανθασμένη απάντηση είναι σε θέση να αναγνωρίζει την εικόνα του κλωβού 

ενώ από τα 4 παιδιά που απάντησαν λάθος τα 3 μπόρεσαν να αναγνωρίσουν την 

εικόνα του κλωβού ενώ το 1 δεν την αναγνώριζε. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών (23 στα 28 παιδιά) έμαθε τι είναι ο 

κλωβός μέσα από το παιχνίδι και είναι σε θέση να τον ορίσει ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία (27 στα 28 παιδιά) είναι σε θέση να αναγνωρίσει την εικόνα του. 

    Στην ερώτηση «Θυμάσαι τι είναι η εκκόλαψη;». Οι απαντήσεις που έδωσαν τα 

παιδιά ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες : α)σωστή απάντηση, β) λανθασμένη 

απάντηση και γ) δεν ξέρω/δεν απαντώ.  Τα 19 από τα 28 παιδιά απάντησαν σωστά, το 

1 από τα 28 παιδιά απάντησε λάθος αναφέροντας «είναι ο φράχτης στους 

κροκόδειλους για να γεννήσει τα μικρά κροκοδειλάκια» και τα 8 από τα 28 παιδιά δεν 

απάντησαν καθόλου λέγοντας «δεν ξέρω». Από τα παιδιά που απάντησαν σωστά 

ενδεικτικά αναφέρεται:  

«όταν γεννιούνται τα αυγά» 

«κάτι που σπάει …έσπαγε ένα αβγό και έβγαινε κάτι» 

«όταν σπάνε τα αυγά βγαίνουν τα ζωάκια» 
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«κάτι που κλωβούνται τα αυγά και βγαίνουν έξω τα ζωάκια που είναι μέσα» 

«όταν οι κροκόδειλοι βγήκαν από τα αυγά τους» 

«είναι κάτι που βγαίνουν τα αυγά έξω …δηλαδή σαν τα αυγά της κότας ….τα κλωσάει 

μια κότα μετά βγαίνουν τα κοτοπουλάκια και να τα»  

«όταν κάποιος γεννάει τα αυγά και σπάνε τα αυγά» 

«όταν εκκολάφτονται τα αυγά … όταν σπάει το αυγό και βγαίνει από μέσα αυτό που 

είναι… όπως το παπάκι» 

«όταν σκάει το αυγό βγαίνει ένα κροκοδειλάκι» 

«όταν κάποιο ζώο γεννιέται από το αυγό» 

«όταν γεννιούνται τα αυγά …τα μωρά» 

«που σπάνε τα αυγά» 

«όταν τα αυγά γεννιούνται και βγαίνουν από μέσα αυτά που είναι μέσα» 

«η εποχή που γεννιούνται τα μικρά» 

 

     Στη συνέχεια επαναλήφθηκε η ίδια ερώτηση δείχνοντας αυτή τη φορά στα παιδιά 

δύο εικόνες και έπρεπε να αναγνωρίσουν σε ποιά από τις δύο απεικονίζεται η 

εκκόλαψη. Με βάση τις απαντήσεις  που έδωσαν τα παιδιά διαμορφώθηκαν έξι 

κατηγορίες: αυτά που ήξεραν να απαντήσουν τι είναι η εκκόλαψη και αναγνώριζαν 

την εικόνα της, αυτά που ήξεραν να απαντήσουν  αλλά δεν αναγνώριζαν την εικόνα 

της, αυτά που δεν ήξεραν να απαντήσουν αλλά  αναγνώριζαν  την εικόνα της, αυτά 

που δεν ήξεραν να απαντήσουν και δεν αναγνώριζαν την εικόνα της, αυτά που δεν 

απάντησαν καθόλου αλλά αναγνώριζαν την εικόνα της και αυτά που δεν απάντησαν 

καθόλου και δεν αναγνώριζαν την εικόνα της, ενώ στη συμπληρωματική ερώτηση 

«Έχεις ξανακούσει τη λέξη εκκόλαψη;» το 100% των παιδιών απάντησε «ΟΧΙ» 

ενδεικτικά αναφέρεται «πρώτη φορά την άκουσα στο παιχνίδι». Σύμφωνα με αυτές 

τις κατηγορίες διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με τις γνώσεις των 

παιδιών για την εκκόλαψη.  
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Πίνακας 7.4 

Γνώσεις παιδιών για την εκκόλαψη. 

 

Τι είναι η εκκόλαψη; 

 Παιδιά 

 

Αναγνωρίζουν 

την εικόνα της 

Δεν αναγνωρίζουν την 

εικόνα της 

Σωστή απάντηση 19 19 - 

Λανθασμένη απάντηση 1  - 1 

Καθόλου απάντηση 8 5 3 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα  από τα 19 παιδιά που έδωσαν σωστή 

απάντηση όλα είναι σε θέση αναγνωρίζουν την εικόνα της εκκόλαψης, το παιδί που 

έδωσε λανθασμένη απάντηση δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζει την εικόνα της 

εκκόλαψης και από τα 8 παιδιά που απάντησαν λάθος τα 5 μπόρεσαν να 

αναγνωρίσουν την εικόνα της εκκόλαψης ενώ τα 3 δεν την αναγνώριζαν. Σύμφωνα με 

όλα τα παραπάνω παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών (19 στα 28 παιδιά) 

έμαθε τι είναι η εκκόλαψη μέσα από το παιχνίδι και είναι σε θέση να την ορίσει 

καθώς και να αναγνωρίσει την εικόνα της (23 στα 28 παιδια). 

     Στην πέμπτη ερώτηση  «Μπορείς να βάλεις στη σωστή σειρά τη διαδρομή που 

πρέπει να κάνει το Bee-bot;». Από τις απαντήσεις των παιδιών διαπιστώθηκε ότι το 

100% των παιδιών γνώριζε τη διαδοχική σειρά των στάσεων καθώς ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία την άσκηση αντιστοίχισης σε αυτή την ερώτηση, ενώ αυτό επαληθεύεται και 

από το φύλλο εργασία 2 στο οποίο τα περισσότερα παιδιά οδήγησαν σωστά το Bee-

bot στον κρυμμένο θησαυρό, ακόμη και αυτά που το οδήγησαν λάθος, είτε γιατί 

μπερδεύτηκαν είτε γιατί το επιδίωξαν, γνώριζαν πολύ καλά τη διαδοχική σειρά των 

στάσεων όταν τους ζητήθηκε να την αναφέρουν.   

     Στην έκτη ερώτηση «Μπορείς να βάλεις σε κύκλο τα σημεία από τα οποία δεν 

πρέπει να περάσει το Bee-Bot;». Από τις απαντήσεις των παιδιών διαπιστώθηκε ότι 

όλα τα παιδιά (100%) θυμόντουσαν από ποια σημεία δεν έπρεπε να περάσει το Bee-
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bot σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβανε μέσω της Ε.Π. καθώς κύκλωσαν τον 

κροκόδειλο, το ηφαίστειο και τη χελώνα. Το γεγονός ότι τα παιδιά κατανόησαν την 

πληροφορία των απαγορευμένων σημείων την οποία λάβανε μέσω της Ε.Π. 

επαληθεύεται και μέσω της παρατήρησης αλλά και μέσω του φύλλου εργασίας 2 στο 

οποίο τα περισσότερα παιδιά σχεδίασαν μια διαδρομή που να μην περνάει από τα 

απαγορευμένα σημεία ενώ τα παιδιά των οποίων η διαδρομή περνούσε από κάποιο 

απαγορευμένο σημείο όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο σχεδίασαν μια διαδρομή που 

να οδηγεί το Bee-bot σε αυτά τα σημεία, το ένα ανέφερε «κυρία το ήξερα αλλά 

μπερδεύτηκα» με χαρακτηριστική την απάντηση του  άλλου παιδιού «γιατί ήθελα να 

πάει το Bee-bot στον κροκόδειλο για να το φάει και στο ηφαίστειο για να καεί». Στη 

συνέχεια διατυπώθηκε η συμπληρωματική ερώτηση «Για ποιο λόγο δεν πρέπει να 

περάσει από αυτά τα σημεία το Bee-bot;». Στην συμπληρωματική αυτή ερώτηση όλα 

τα παιδιά (100%) ήταν σε θέση να αιτιολογήσουν σωστά την απάντηση τους καθώς 

γνώριζαν για ποιο λόγο δεν έπρεπε να περάσει το Bee-bot από αυτά τα σημεία. 

Ενδεικτικά για τον κροκόδειλο αναφέρουν «επειδή θα μας αγρίευε γιατί έσκασε από 

την πείνα» «ήταν πολύ πεινασμένη η μαμά κροκόδειλίνα, παραλίγο να μας φάει» «θα 

μας έτρωγε» «μπορεί να μας έτρωγε» «γιατί μπορεί να μας δαγκώσει και να μας 

ορμήξει» «επειδή είχε να φάει δύο μήνες και θα μας έτρωγε», για το ηφαίστειο 

αναφέρουν «επειδή θα καιγόμασταν» «για να μην πεθάνουμε» «μπορεί να μας 

κάψει» «θα μας σκότωνε» «φαινόταν ότι ήταν ένας απλός βράχος στην αρχή αλλά 

μετά πήγε να εκραγεί» «γιατί θα μας έκαβε η λάβα» και για τη χελώνα αναφέρουν 

«δεν έπρεπε να ακουμπήσουμε τα αυγά της» «έχει αυγά και θα τα σπάγαμε» «θα μας 

γρατζουνούσε και θα σπάγαμε τα αυγά της» «γέννησε τα αυγά της και η Ντόρα 

απαγόρευε να περάσει κάποιος» «για να μην πατήσουμε τα αυγά της»» γιατί θα 

σπάγαμε τα αυγά της». Με βάση τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι όλα τα παιδιά, 

μέσα από τα βίντεο που παρακολούθησαν για το κάθε επαυξημένο σημείο (χελώνα, 

κροκόδειλο, ηφαίστειο) που αποτελούσε περιορισμό στο παιχνίδι, κατανόησαν 

πλήρως τις οδηγίες και τις πληροφορίες που περιείχαν και αυτό επαληθεύεται και 

μέσω της παρατήρησης.  

     Στην έβδομη ερώτηση «Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε στο παιχνίδι;»  σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των παιδιών διαμορφώθηκαν πέντε κατηγορίες: α) καμία δυσκολία, β) 

δυσκολία στο κινητό), γ) δυσκολία στο Bee-bot, δ) δυσκολία και στο κινητό και στο 
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Bee-bot, ε) άλλη δυσκολία. Με βάση αυτές τις κατηγορίες διαμορφώνεται ο 

ακόλουθος πίνακας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού. 

Πίνακας 7.5 

Δυσκολίες των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα 20 από τα 28 παιδιά απάντησαν ότι δεν 

δυσκολεύτηκαν καθόλου, ενδεικτικά αναφέρεται «πουθενά» «ήταν πολύ εύκολο» 

«δεν με δυσκόλεψε τίποτα» «τα κατάφερα όλα» «μπορούσα όλα να τα κάνω», ενώ τα  

8 από τα 28 παιδιά ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν σε κάποια σημεία. Πιο 

συγκεκριμένα τα 2 από τα 28 παιδιά αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία με τη φορητή 

συσκευή αναφέροντας «μου πονούσε λίγο το χέρι όταν κρατούσα το κινητό» «με 

δυσκόλεψε το κινητό λίγο .… που κουνιόμουνα», το 1 από τα 28 παιδιά ανέφερε ότι 

δυσκολεύτηκε στον προγραμματισμό του Bee-bot «ήταν δύσκολο επειδή ήθελε 

σκέψη», το 1 από τα 28 παιδιά δυσκολεύτηκε και στη φορητή συσκευή και στον 

προγραμματισμό του Bee-bot αναφέροντας «με δυσκόλεψαν όλα» και 4 από τα 28 

παιδιά ανέφεραν άλλες δυσκολίες, ενδεικτικά αναφέρεται «στο να κάνω γραμμές για 

να πάμε στο δάσος, στα δελφίνια και στο θησαυρό» (καθώς σχεδίαζε μόνο διαγώνιες 

γραμμές και όχι οριζόντιες και κάθετες όπως είναι η κίνηση του ρομπότ) «με 

δυσκόλεψε η διαδρομή, ότι δεν έπρεπε να περάσουμε από τους κροκόδειλους και 

εμείς το κάναμε λάθος την πρώτη φορά …. αλλά δεν το ξέραμε» (εννοώντας το 

σχεδιασμό της αρχικής διαδρομής) «δεν άκουγα καλά το βίντεο». Το γεγονός ότι τα 

περισσότερα παιδιά (20 στα 28) δεν δυσκολεύτηκαν στο παιχνίδι επιβεβαιώνεται και 

από την δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου στην οποία τα 25 από τα 28 παιδιά 

Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε στο παιχνίδι; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Καμία δυσκολία 20 

Φορητή συσκευή 2 

Bee- bot 1 

Φορητή συσκευή και Bee- bot 1 

Άλλη δυσκολία 4 
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απάντησαν ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι κάτι το οποίο ενισχύεται και μέσω της 

παρατήρησης. 

     Στον Κοινωνικό Τομέα οι ερωτήσεις είναι πέντε στο σύνολο (Ερώτηση 8-12) με 

στόχο να καταγραφεί η πιθανή συνεργασία που μπορεί να αναπτύχθηκε μεταξύ των 

παιδιών μέσα από την ενασχόληση τους με το παιχνίδι παρεμβάλλοντας 

διευκρινιστικές ή συμπληρωματικές ερωτήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.   

     Στην ερώτηση οκτώ «Θα τα κατάφερνες χωρίς την βοήθεια των φίλων σου;» οι 

απαντήσεις των παιδιών ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: α) ΝΑΙ , β) ΟΧΙ και γ) 

και ΝΑΙ και ΟΧΙ. Έτσι προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας σύμφωνα με τα πιστεύω των 

παιδιών.  

Πίνακας 7.6 

Ισχυρισμός των παιδιών αν θα τα κατάφερναν στο παιχνίδι χωρίς βοήθεια. 

 

     Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών τα 8 από τα 28 παιδιά πιστεύουν ότι θα 

τα κατάφερναν να παίξουν το παιχνίδι χωρίς τη βοήθεια των φίλων τους, ενδεικτικά 

αναφέρεται «και βέβαια, είναι εύκολο» «μπορώ και μόνος μου να το παίξω» «μου 

φάνηκε εύκολο και τα έκανα όλα εύκολα και δεν δυσκολεύτηκα» « μάλλον ναι». Τα 18 

από τα 28 παιδιά ισχυρίστηκαν ότι δεν θα τα κατάφερναν χωρίς τη βοήθεια των 

φίλων τους, ενδεικτικά αναφέρεται «επειδή είναι λίγο δύσκολο και χρειάζομαι 

βοήθεια για να τα στήνω» «γιατί δεν θα μπορούσα μόνη μου … χωρίς τους φίλους μου 

δεν θα μπορούσα» «γιατί δεν θα είχα βοήθεια» «γιατί δεν θα μπορώ να καταλάβω τι 

πρέπει να κάνω» «επειδή κάναμε ένας ένας και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον» «γιατί 

δεν θα ήξερα πώς να το παίξω» «χρειάζεται πολλά άτομα ένας να κρατάει το κινητό, 

ένας να ανοίγει τα κουτιά και άλλος να φτιάχνει τα πράγματα» «έχει πολλές δουλειές 

που πρέπει να γίνουν και πρέπει όλοι να βοηθάμε» «οι φίλοι μου μου δίνουν 

Θα τα κατάφερνες χωρίς την βοήθεια των φίλων σου; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

ΝΑΙ 8 

ΟΧΙ 18 

ΝΑΙ και ΟΧΙ 2 
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ενθάρρυμα με το ότι είναι δίπλα μου και με βλέπουν» «γιατί αν δεν είχα τους φίλους 

μου δεν θα ήξερα τι να κάνω» «γιατί μετά θα ήταν δύσκολο χωρίς τους φίλους μου, με 

τους φίλους μου ήταν εύκολο» «γιατί δεν έχω στο κινητό την εφαρμογή» «νομίζω ότι 

θα κάνω λάθος» «θα δυσκολευόμουνα λίγο σίγουρα» «θα ήταν κουραστικό αν τα 

έκανα όλα μόνος μου» «θα δυσκολευόμουνα, δεν θα ήξερα να προγραμματίσω το 

Bee-bot και όλα αυτά που κάναμε με το κινητό». Τα 2 από τα 28 παιδιά απάντησαν 

«ΝΑΙ και ΟΧΙ» αναφέροντας «θα μπορούσα γιατί μόνη μου θα έκανα ότι ήθελα αλλά 

αν το παίζαμε με φίλους και με κάποια κυρία θα είχαμε κανόνες και θα ήθελα 

βοήθεια» «ναι γιατί ήταν εύκολο αλλά χρειάζεται βοήθεια γιατί θέλει δύο άτομα».   

     Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών παρατηρείται ότι τα παιδιά που 

απάντησαν  «ΟΧΙ» (18 στα 28) αλλά και αυτά που απάντησαν «ΝΑΙ και ΟΧΙ» (2 στα 

28), συνολικά 20 στα 28 παιδιά, θεωρούν ότι η βοήθεια των φίλων τους σε αυτό το 

παιχνίδι είναι απαραίτητη καθώς τα καταφέρνουν καλύτερα μαζί και χρειάζεται 

περισσότερο από ένα άτομο για να εκτελεστούν όλες οι εργασίες. 

     Στην ερώτηση εννιά «Ποιος πιστεύεις ότι σε βοήθησε περισσότερο;» σύμφωνα με 

τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά διαμορφώθηκαν τέσσερις κατηγορίες : α) 

συμμαθητής/τρια, β) όλη η τάξη, γ) η Ντόρα και η κυρία και δ) δεν ξέρω, έτσι 

προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας με βάση τις απόψεις των παιδιών από το που έλαβε 

το καθένα κάποια βοήθεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Πίνακας 7.7 

Προορισμός της βοήθειας που λαμβάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. 

 

Ποιος πιστεύεις ότι σε βοήθησε περισσότερο; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Συμμαθητής/τρια 14 

Όλη η τάξη 8 

Η Ντόρα και η κυρία 5 

Δεν ξέρω 1 
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     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα 14 από τα 28 παιδιά ανέφεραν το όνομα 

κάποιου συμμαθητή/τρια τους από τον/την οποίο/α έλαβαν κάποια βοήθεια, τα 8 

από τα 28 παιδιά ανέφεραν ότι είχαν τη βοήθεια όλης της τάξης, τα 5 από τα 28 

παιδιά ανέφεραν ότι τους βοήθησε η Ντόρα και η κυρία και 1 από τα 28 παιδιά δεν 

ήξερε να απαντήσει. Στην συμπληρωματική ερώτηση «Θυμάσαι τι είδους βοήθεια σου 

προσφέρθηκε;» όλα τα παιδιά που ανέφεραν το όνομα κάποιου συμμαθητή τους (14 

από τα 28) ήταν σε θέση να θυμηθούν ακριβώς το σημείο στο οποίο είχαν 

συνεργαστεί με κάποιον φίλο τους, ενδεικτικά αναφέρεται «με βοήθησε να 

προγραμματίσω το Bee-bot» «μου έλεγε τι να κάνω στο δρόμο για να προχωρήσει το 

Bee-bot» «ο φίλος μου έκανε το μισό Bee-bot κι εγώ έκανα το άλλο μισό και το 

οδηγήσαμε στο θησαυρό» «όταν μου έδειχνε που να πάω και εγώ σχεδίαζα με τον 

μαρκαδόρο» «πιο πολύ ο εαυτός μου με βοήθησε αλλά και η φίλη μου γιατί είμαστε 

κολλητές και μου έλεγε τι να κάνω» «μου κρατούσε το κινητό για να βλέπω τα 

σημεία» «μου είπε που να πάω το Bee-bot και πόσες φορές να το πατήσω». Τα 8 από 

τα 28 παιδιά ανέφεραν ότι είχαν τη βοήθεια όλων των φίλων τους, ενδεικτικά 

αναφέρεται «μου κρατούσαν το κινητό» «με βοηθούσαν με το τσαντάκι και τα 

κουτιά» «κάποια πράγματα τα κάναμε μαζί με άλλα παιδιά», τα 5 από τα 28 παιδιά 

ισχυρίζονται ότι τους βοήθησε περισσότερο η Ντόρα και η κυρία, ενδεικτικά 

αναφέρεται «η Ντόρα μου μιλούσε από τα ηχεία και μου έλεγε τι να κάνω κι εσύ 

κυρία μας έκανες ερωτήσεις και μας βοηθούσες» «με βοήθησαν τα λόγια της κυρίας 

και της Ντόρας» «Η Ντόρα μου έλεγε τι να κάνω και όλες τις αποστολές», ενώ 1 από 

τα 28 παιδιά δεν ήξερε να απαντήσει στο αν τον βοήθησε κάποιος συμμαθητής του 

περισσότερο ή τι είδους βοήθεια έλαβε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από τις 

απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών (22 στα 28 παιδιά) συνεργάστηκε με 

άλλα παιδιά  και βοηθήθηκε από κάποιον φίλο της. 

     Στην δέκατη ερώτηση «Εσύ βοήθησες κάποιο συμμαθητή σου;» σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των παιδιών διαμορφώθηκαν τρεις κατηγορίες: α) ΝΑΙ, β) ΟΧΙ γ) δεν 

θυμάμαι, έτσι προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με την προσφορά βοήθειας 

των παιδιών στους συμμαθητές τους.  
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Πίνακας 7.8 

Προσφορά βοήθειας σε κάποιον συμμαθητή. 

  

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 25 από τα 28 παιδιά βοήθησαν κάποιο 

συμμαθητή τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενδεικτικά αναφέρεται «έπιανα το 

κινητό» «στο Bee-bot του είπα να πατήσει 2 φορές ευθεία» «κρατούσα το κινητό» 

«κράτησα μια φορά το κινητό και βοήθησα να φτάσουμε και στο θησαυρό» «βοήθησα 

στη διαδρομή» «έσβησα το δρόμο που ήταν λάθος και έφτιαξα τον σωστό» 

«προσπάθησα να τα κάνω όλα» «δεν κουνιόμουνα όταν κρατούσα το κινητό για να 

μπορούν να βλέπουν» «βοήθησα για να σχεδιάσουμε τη διαδρομή» «σε όλα 

βοήθησα» «είπα μια απάντηση στα κορίτσια για να τα βοηθήσω». Τα 2 από τα 28 

παιδιά απάντησαν ότι δεν προσέφεραν καμία βοήθεια σε κάποιον φίλο τους, 

ενδεικτικά αναφέρεται «εγώ απλά τους κοιτούσα όταν κάνανε» «δεν τους μιλούσα για 

να μπορούν να σκεφτούν» και 1 από τα 28 παιδιά απάντησε ότι δεν θυμάται αν 

βοήθησε κάποιο συμμαθητή του. Η πλειοψηφία των παιδιών (25 στα 28 παιδιά) 

προσέφερε τη βοήθεια της στους συμμαθητές της και αυτό επιβεβαιώνεται και από 

τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών καθώς τα παιδιά ήταν τόσο ενθουσιασμένα με 

το παιχνίδι και προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, ακόμη και όταν δεν 

ήταν η σειρά τους, εκδήλωναν την προθυμία να βοηθούν το παιδί που είχε κληθεί.  

     Στην ενδέκατη ερώτηση «θα ήθελες να ξαναπαίξεις το παιχνίδι;» το 100% των 

παιδιών απάντησε θετικά, ενδεικτικά αναφέρεται «ναι πολύ» «βεβαίως» «μα φυσικά 

ήταν τέλειο» «ναι πάρα πολύ» και στη συμπληρωματική ερώτηση «Γιατί θα ήθελες να 

το ξαναπαίξεις;», ενδεικτικά αναφέρεται «γιατί είναι ωραίο και εύκολο» «γιατί μου 

άρεσε και ήταν ωραίο» «ήταν τέλειο» «γιατί ήταν ωραίο» «ήταν αστείο» «είναι 

φανταστικό παιχνίδι» « επειδή ήταν ενδιαφέρον» επειδή ήταν τοοοοσο ωραίο» «γιατί 

Εσύ βοήθησες κάποιον συμμαθητή σου; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

ΝΑΙ 25 

ΟΧΙ 2 

Δεν θυμάμαι 1 
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είχα όλους τους φίλους μου». Από τις απαντήσεις των παιδιών παρατηρείται ότι το 

100% των παιδιών έχει θετική στάση απέναντι στο παιχνίδι και θα ήθελε να το 

ξαναπαίξει. 

     Στην δωδέκατη ερώτηση «Αν ξανάπαιζες το παιχνίδι πως θα ήθελες να το παίξεις, 

μόνος ή με παρέα;» τα 26 από τα 28 παιδιά απάντησαν ότι θα ήθελαν να το 

ξαναπαίξουν με κάποια παρέα, ενδεικτικά αναφέρεται «γιατί είναι παιχνίδι για 

φίλους» «γιατί πρέπει να με βοηθάνε και αυτοί» «θα ήταν καλύτερα ….θα είχε 

περισσότερη πλάκα». Το 1 από τα 28 παιδιά θα ήθελε να παίξει το παιχνίδι μόνο του 

αναφέροντας «για να πάρω όλο το θησαυρό» και το 1 από τα 28 παιδιά θα επέλεγε 

και μόνο του και με παρέα αναφέροντας «μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να δω τι 

μπορώ να κάνω μόνος μου αλλά να το παίξω και με τους φίλους μου γιατί είχε 

πλάκα». Για μια ακόμη φορά παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών (26 στα 28 

παιδιά) επιλέγει να ξαναπαίξει το παιχνίδι  παρέα με άλλα παιδιά και όχι το καθένα 

μόνο του καθώς πιστεύουν ότι είναι καλύτερα και έχει περισσότερη πλάκα, αυτό 

ενισχύεται και από την άποψη των παιδιών, όπως αυτή διαμορφώνεται στην όγδοη 

ερώτηση του ερωτηματολογίου, ότι η βοήθεια των φίλων τους σε αυτό το παιχνίδι 

είναι απαραίτητη καθώς τα καταφέρνουν καλύτερα μαζί και χρειάζεται περισσότερο 

από ένα άτομο για να εκτελεστούν όλες οι εργασίες. 

     Τέλος στον Συναισθηματικό τομέα οι ερωτήσεις είναι έξι στο σύνολο (Ερώτηση 13-

18) με στόχο να καταγραφούν τα συναισθήματα που δημιούργησε το παιχνίδι στα 

παιδιά, παρεμβάλλοντας διευκρινιστικές ή συμπληρωματικές ερωτήσεις όπου 

κρίνεται απαραίτητο.   

     Στην δέκατη Τρίτη ερώτηση «Πως ένιωσες όταν έπαιζες το παιχνίδι;» σύμφωνα με 

τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά διαμορφώθηκαν δύο κατηγορίες: α) 

χαρούμενος/η καθώς τα παιδιά επέλεξαν το πράσινο χαμογελαστό πρόσωπο, β) και 

χαρούμενος/η και λυπημένος/η καθώς τα παιδιά επέλεξαν και το χαρούμενο πράσινο 

πρόσωπο και το λυπημένο κόκκινο πρόσωπο. Έτσι διαμορφώνεται ο ακόλουθος 

πίνακας σχετικά με τα συναισθήματα που δημιούργησε το παιχνίδι στα παιδιά. 
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Πίνακας 7.9 

Συναισθήματα που προκάλεσε το παιχνίδι στα παιδιά. 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα 25 από τα 28 παιδιά επέλεξαν το πράσινο 

χαρούμενο ανθρωπάκι αναφέροντας ενδεικτικά «χαρούμενη γιατί χαμογελούσα» 

«πολύ χαρούμενος επειδή μου άρεσε» «χαρούμενος γιατί μου φάνηκε αστείο» «γιατί 

με βοηθούσανε οι φίλοι μου» «ωραία» «τέλεια» «καλά» «λίγο μου άρεσε γιατί ήταν 

και λίγο κουραστικό» «φανταστικό παιχνίδι» «μου άρεσε αυτό το παιχνίδι» «γιατί 

ήταν ωραίο». Τα 3 από τα 28 παιδιά επέλεξαν και το χαρούμενο πράσινο πρόσωπο 

και το κόκκινο λυπημένο πρόσωπο αναφέροντας «χάρηκα γιατί μου άρεσε αλλά 

στεναχωρήθηκα γιατί σήκωνα χέρι και επέλεγες άλλο παιδάκι» «ήταν ωραίο αλλά το 

τελευταίο θα το έκανα εγώ και το έκανε άλλο κοριτσάκι αλλά μετά το έκανα κι εγώ» 

«στεναχωρήθηκα λίγο που δεν σηκωνόμουνα πολύ, ήθελα πιο πολύ να σηκώνομαι 

αλλά δεν πειράζει». Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών το παιχνίδι προκάλεσε 

σε όλα τα παιδιά θετικά συναισθήματα αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε σε 3 παιδιά και 

θλίψη για το λόγο ότι δεν συμμετείχαν όσο θα ήθελαν ενισχύοντας την άποψη ότι το 

παιχνίδι άρεσε πολύ στα παιδιά. 

     Στην δέκατη τέταρτη ερώτηση «Περίμενες με υπομονή να έρθει η σειρά σου;» 

ακολούθησε και μια συμπληρωματική ερώτηση «Τι ακριβώς έκανες δηλαδή;» και 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών διαμορφώθηκαν τρεις κατηγορίες: α) ΝΑΙ , 

β) ΟΧΙ και γ) ΝΑΙ και ΟΧΙ, έτσι προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με την 

υπομονή που έδειξαν τα παιδιά περιμένοντας να έρθει η σειρά τους.  

 

 

Πως ένιωσες όταν έπαιζες το παιχνίδι; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Χαρούμενος/η 25 

Χαρούμενος/η και λυπημένος/η μαζί 3 
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 Πίνακας 7.10  

Υπομονή των παιδιών για τη σειράς τους. 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα 22 από τα 28 παιδιά απάντησαν ότι 

περίμεναν με υπομονή να έρθει η σειρά τους αναφέροντας ενδεικτικά «όση ώρα 

περίμενα σκεφτόμουνα να κάνω κάτι με το Bee-bot για να μην πάει πάνω στη ζέβρα 

και την πάρει μαζί του» «ήμουν πολύ ήρεμος» «καθόμουν ήσυχα» «έκανα υπομονή» 

«δεν μιλούσα» «δεν σηκωνόμουνα» «δεν γκρίνιαζα» «άκουγα την κυρία» «πρόσεχα 

τα παιδιά». Τα 2 από τα 28 παιδιά δήλωσαν ότι δεν περίμεναν τη σειρά τους και 

διαμαρτυρόντουσαν συνέχεια αναφέροντας «διαμαρτυρόμουν επειδή ήθελα να 

σηκωθώ» «δεν μπορούσα να περιμένω ήθελα να τα κάνω εγώ», ενώ τα 4 από τα 28 

παιδιά δήλωσαν ότι περίμεναν με υπομονή αλλά μερικές φορές διαμαρτυρόντουσαν 

κιόλας αναφέροντας «περίμενα και δεν περίμενα» «λίγο περίμενα και μετά ήθελα κι 

εγώ». Από τις απαντήσεις των παιδιών παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών 

(22 στα 28 παιδιά) περίμενε τη σειρά της, υπήρχαν όμως και παιδιά που λόγω του 

ενθουσιασμού τους θέλανε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία του 

παιχνιδιού γεγονός που επιβεβαιώνεται και μέσω της παρατήρησης. 

     Στην δέκατη Πέμπτη ερώτηση «Ακολούθησες τους κανόνες του παιχνιδιού» όλα τα 

παιδιά (100%) απάντησαν ότι ακολούθησαν τους κανόνες του παιχνιδιού ενώ στην 

συμπληρωματική πρόταση «Πες μου έναν κανόνα του παιχνιδιού» τα 22 από τα 28 

παιδιά ήταν σε θέση να αναφέρουν έναν κανόνα του παιχνιδιού ενώ τα 6 από τα 28 

δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν κάποιον κανόνα του παιχνιδιού. Εν συνεχεία οι 

απαντήσεις των παιδιών ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το 

περιεχόμενο τους: α) αυτοί που εστιάζουν στο Bee-bot, β) αυτοί που εστιάζουν στην 

Επαυξημένη πραγματικότητα γ) αυτοί που σχετίζονται με τεχνικές δεξιότητες και δ) 

Περίμενες με υπομονή να έρθει η σειρά σου ή διαμαρτυρόσουν; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

ΝΑΙ 22 

ΟΧΙ 2 

ΝΑΙ και ΟΧΙ 4 
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δεν ξέρω/δεν απαντώ, έτσι προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με τους κανόνες 

του παιχνιδιού όπως ειπώθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 

Πίνακας 7.11 

 Διατύπωση κανόνων του παιχνιδιού από τα παιδιά. 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα 22 από τα 28 παιδιά είναι σε θέση να 

αναφέρουν κάποιον κανόνα του παιχνιδιού ενώ τα 6 από τα 28 δεν είναι σε θέση να 

διατυπώσουν κάποιον κανόνα του παιχνιδιού αναφέροντας ενδεικτικά «δεν ξέρω» 

«δεν θυμάμαι».  Από τα  22 παιδιά που γνώριζαν κάποιον κανόνα τα 3 ανέφεραν 

κανόνες που είχαν άμεση σχέση με το Bee-bot, ενδεικτικά αναφέρεται «το Bee-bot 

πρέπει να κινείται πάνω στο χάρτη» «να ξέρουμε το σωστό δρόμο για το Bee-bot για 

να πάει στο θησαυρό» «δεν πρέπει το Bee-bot να ακουμπήσει τα απαγορευμένα 

σημεία», τα 16 παιδιά από τα 22 παιδιά που γνώριζαν κάποιον κανόνα του παιχνιδιού 

ανέφεραν κανόνες που είχαν άμεση σχέση με την Επαυξημένη Πραγματικότητα, 

ενδεικτικά αναφέρεται «έπρεπε να δούμε μέσα από το κινητό αν το ρομπότ πήγε 

σωστά» (έλεγχος μέσω Ε.Π.) «τα κουτιά πρώτα τα σκανάρουμε για να δούμε τι έχουν 

μέσα» (πληροφορίες μέσω Ε.Π.) «δεν περνάμε από τον κροκόδειλο, το ηφαίστειο και 

τη χελώνα» (πληροφορία μέσω Ε.Π. και αναφορά στα επαυξημένα στοιχεία του 

χάρτη) «να μην περάσουμε απ όλα τα σημεία του χάρτη» (πληροφορίες μέσω Ε.Π.) 

«να βάλουμε το κινητό πάνω από το κουτί για να μας πει τι λέει» (πληροφορίες μέσω 

Ε.Π.) «να μην πάμε στον κροκόδειλο στο ηφαίστειο και στη χελώνα είπε η Ντόρα» 

(πληροφορίες μέσω επαυξημένου βίντεο) «όταν παίρνουμε το κουτί βάζουμε το 

κινητό μας λέει κάτι, διαλέγουμε το σωστό και μετά ανοίγουμε το κουτί» 

Πες μου έναν κανόνα του παιχνιδιού 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Bee-bot 3 

 

Επαυξημένη Πραγματικότητα 16 

Τεχνικές Δεξιότητες 3 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 6 
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(αλληλεπίδραση με την Ε.Π.) «να δούμε με το κινητό τι έχει μέσα το κουτί» 

(πληροφορίες μέσω Ε.Π.) «να μην πάμε στα ζωάκια γιατί έχει μια πινακίδα με μια 

βουλίτσα και μια γραμμή» (εννοώντας την προειδοποιητική πινακίδα κινδύνου που 

εμφανίζεται στο επαυξημένο βίντεο με τις οδηγίες) «έπρεπε να πάμε στο δάσος, να 

ταΐσουμε τα δελφίνια και να σκάψουμε το θησαυρό» (πληροφορίες μέσω Ε.Π.) «να 

πάμε πρώτα στο δάσος, μετά στα δελφίνια και τέλος στον κρυμμένο θησαυρό» 

(πληροφορίες μέσω Ε.Π. για τη διαδρομή) και τέλος τα 3 από τα 22 παιδιά που 

γνώριζαν κάποιον κανόνα  ανέφεραν κανόνες που είχαν άμεση σχέση με τεχνικές 

δεξιότητες του παιχνιδιού, ενδεικτικά αναφέρεται «το κινητό το κρατάμε πάνω πάνω» 

«κρατάμε ίσια το κινητό» «το κινητό το κρατάμε ακίνητοι». Από τις απαντήσεις που 

έδωσαν τα παιδιά παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών (22 στα 28 παιδιά) 

θυμάται κανόνες του παιχνιδιού, είτε που έχουν άμεση σχέση με την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (16 στα 28 παιδιά), είτε που έχουν σχέση με το Bee-bot (3 στα 28 

παιδιά) και με τεχνικές δεξιότητες (3 στα 28 παιδιά). 

     Στην δέκατη έκτη ερώτηση «Πως ένιωσες που βοήθησες την Ντόρα να βρει τον 

κρυμμένο θησαυρό;» οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ομαδοποιήθηκαν σε 

τέσσερις κατηγορίες: α) καλά, β) τέλεια γ) χαρούμενος /η και δ) ωραία, έτσι 

διαμορφώθηκε ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με τα συναισθήματα που είχαν τα 

παιδιά όταν βοήθησαν την Ντόρα. 

Πίνακας 7.12 

Συναισθήματα παιδιών όταν βοήθησαν την Ντόρα. 

 

Πως ένιωσες που βοήθησες την Ντόρα να βρει τον θησαυρό; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Καλά 6 

Τέλεια 4 

Χαρούμενος/η  13 

Ωραία 5 
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     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι το 100% των απαντήσεων των 

παιδιών εκφράζει θετικά συναισθήματα, πιο συγκεκριμένα 6 από τα 28 παιδιά 

ανέφεραν τη λέξη «καλά», 4 από τα 28 παιδιά ανέφεραν τη λέξη «τέλεια» «τέλεια, 

επιτέλους έζησα μια περιπέτεια», 13 από τα 28 παιδιά ανέφεραν τη λέξη 

«χαρούμενος/η» και 5 από τα 28 παιδιά ανέφεραν τη λέξη «ωραία». Από τις 

απαντήσεις των παιδιών παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με 

ποσοστό 100%) αποκόμισε θετικά συναισθήματα μέσα από την εμπλοκή της στο 

παιχνίδι. 

     Στην δέκατη έβδομη ερώτηση «Πως ένιωσες όταν αντίκρισες τον θησαυρό από 

κοντά;» οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ομαδοποιήθηκαν σε επτά κατηγορίες: 

α) ενθουσιάστηκα β) καλά/καλύτερα, γ) πάρα πολύ ευχαριστημένος, δ) τέλεια, ε) 

φανταστικά, στ) χαρούμενος/πολύ χαρούμενος και ζ) ωραία, έτσι διαμορφώνεται ο 

ακόλουθος πίνακας με τα συναισθήματα των παιδιών όταν αντίκρισαν τον θησαυρό 

από κοντά.  

Πίνακας 7.13 

Συναισθήματα παιδιών όταν αντίκρισαν από κοντά τον θησαυρό. 

 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 100% των συναισθημάτων που περιγράφουν 

τα παιδιά είναι θετικά ενώ σε σύγκριση με τα συναισθήματα της προηγούμενης 

Πως ένιωσες όταν αντίκρισες από κοντά τον θησαυρό; 

 ΠΑΙΔΙΑ 

Ενθουσιάστηκα 1 

 

Καλά/καλύτερα 2 

Πάρα πολύ ευχαριστημένος 1 

Τέλεια 3 

Φανταστικά 1 

Χαρούμενος-η/πολύ χαρούμενος-η 17 

Ωραία 3 
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ερώτησης (ερώτηση 16) παρατηρείται ότι τα παιδιά αναφέρουν περισσότερες λέξεις 

για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τον αληθινό θησαυρό. Πιο συγκεκριμένα 

1 από τα 28 παιδιά αναφέρει «ενθουσιάστηκα», τα 2 από τα 28 παιδιά αναφέρουν 

«καλά» «καλύτερα» (εννοώντας ότι χάρηκε πιο πολύ όταν είδε το θησαυρό απ ότι 

όταν βοήθησε τη Ντόρα να φτάσει σε αυτόν), το 1 από τα 28 παιδιά αναφέρει «πάρα 

πολύ ευχαριστημένος γιατί πήραμε όλοι τα ίδια», τα 3 από τα 28 παιδιά αναφέρουν 

«τέλεια, ο θησαυρός έμοιαζε σαν αληθινό το κουτί και έμοιαζαν και τα νομίσματα σαν 

αληθινά» «τέλεια σίγουρα» «τέλεια, τσίριξα λίγο», το 1 από τα 28 παιδιά αναφέρει 

φανταστικά», τα 17 από τα 28 παιδιά ανέφεραν «χαρούμενος-η» «πολύ χαρούμενος-

η» και 3 από τα 28 παιδιά ανέφεραν τη λέξη «ωραία» «ωραία γιατί είχε και 

ζαχαρωτά». Παρατηρείται για μια ακόμη φορά ο ενθουσιασμός που έχουν τα παιδιά 

για το συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς και τα θετικά συναισθήματα που τους προκαλεί, 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις παρατηρήσεις. 

     Στην δέκατη όγδοη ερώτηση «Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να πεις στην Ντόρα;» οι 

απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: α) ΝΑΙ, β) 

ΟΧΙ και γ) θα το σκεφτώ. Τα 24 από τα 28 παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να πουν 

κάτι στην Ντόρα, τα 3 από τα 28 παιδιά απάντησαν «ΌΧΙ» και ένα από τα 28 παιδιά 

απάντησε «θα το σκεφτώ». Από τα 24 παιδιά που θέλησαν να που κάτι στην Ντόρα 

ενδεικτικά αναφέρεται «μου άρεσε το σακίδιο σου» «την αγαπώ θέλω να τη δω και 

από κοντά αλλά δεν γίνεται γιατί είναι παιδικό» «ευχαριστώ» «ότι μου άρεσε το 

παιχνίδι της» «γεια, πέρασα πολύ ωραία» «ευχαριστώ που μας έκανες τόσα 

παιχνίδια» «να ξαναφτιάξει παιχνίδι και να ξανάρθει» «χάρηκα πολύ που γίναμε 

εξερευνητές και βοηθήσαμε την Ντόρα» «μου άρεσε που ήμασταν μαζί και κάναμε 

κυνήγι θησαυρού» «να ξανάρθει αυτή την εβδομάδα» «ότι την αγαπώ πολύ και μου 

άρεσε που παίξαμε τόσο καλά μαζί της» «ότι αυτό το παιχνίδι ήταν τέλειο» «να μην 

περνάει από τις χελώνες, τους κροκόδειλους και το ηφαίστειο» «ότι την αγαπώ»» το 

παιχνίδι ήταν φανταστικό». Από τις απαντήσεις των παιδιών παρατηρείται και η 

αγάπη που έχουν τα παιδιά για την ηρωίδα του παιχνιδιού αλλά εκδηλώνεται για 

ακόμη μια φορά η αρέσκεια τους για το παιχνίδι. 

     Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

προέκυψε και η εξής ερώτηση «Τώρα το καλοκαίρι αν θα πας σε κάποια παραλία στην 

οποία έχει γεννήσει τα αυγά της μια χελώνα καρέτα-καρέτα τι σκοπεύεις να κάνεις;». 
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Στην ερώτηση αυτή τα 26 από τα 28 παιδιά έδωσαν μια θετική απάντηση ως προς την 

προστασία της χελώνας, ενδεικτικά αναφέρεται «θα έκανα έναν κλωβό για να 

ασφαλίσω τα αυγά της και αν υπήρχε ήδη ο κλωβός θα έβαζα μια πινακίδα για να μην 

τα αγγίζουνε» «θα φύγω …. Θα βουτήξω στη θάλασσα για να μην τα πατήσω» «θα πω 

τον μπαμπά μου και τη μαμά μου να φύγουμε γιατί έχει γεννήσει η καρέτα-καρέτα τα 

αυγά της και να τηλεφωνήσουν κάπου για να φτιάξουν έναν κλωβό… σε έναν ειδικό» 

«αν είχα ξύλα θα έφτιαχνα με τον μπαμπά μου έναν κλωβό» «δεν θα ήμουν κοντά στη 

φωλιά γιατί είπε να μην πλησιάσουμε και θα φώναζα τον μπαμπά μου να βάλουμε 

έναν φύλακα ή αστυνομικό με μαγιό να τα προσέχει» «θα έφτιαχνα έναν φράχτη για 

να γεννήσει εκεί μέσα τα αυγά της» «θα κρυφτώ για να μη με δει η χελώνα και 

τρομάξει» «για να μην πατήσω τα αυγά της θα της έφτιαχνα ένα σπίτι με μια πόρτα» 

«θα τα πρόσεχα με το σακίδιο μου» «θα τα προστατεύω να μην πάνε τα υπόλοιπα 

ζώα και τα πατήσουν και θα έφτιαχνα κάτι σαν παλάτι για να μην πάει κανένας» «δεν 

θα πήγαινα κοντά της, θα το έλεγα και σε άλλους πριν πάνε πολύ κοντά» «θα έβαζα 

έναν φράχτη και θα πήγαινα σε μια άλλη παραλία» «δεν θα τα πατήσω, θα τα βάλω 

στην άκρη και θα φτιάξω γύρω από τα αυγά κάτι που να τα προστατεύει», ενώ τα 2 

από τα 28 παιδιά δεν ήξεραν να απαντήσουν αναφέροντας «δεν ξέρω» «τίποτα». Από 

τις απαντήσεις που διατυπώθηκαν παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των παιδιών έχει 

θετική διάθεση για να προστατεύσει τα αυγά της χελώνας καρέτα-καρέτα καθώς τα 

26 από τα 28 παιδιά πρότειναν διάφορα μέτρα προστασίας για τα αυγά των χελωνών.  

 
7.2.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 
     Η συνέντευξη της κάθε νηπιαγωγού έγινε την επόμενη μέρα μετά την 

υλοποίηση του παιχνιδιού σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα εκτός σχολικού 

ωραρίου και καταγράφεται με τη χρήση μαγνητοφώνου. Πρόκειται για μια 

ελεύθερη συζήτηση στην οποία  η νηπιαγωγός της τάξης ελεύθερα συζητά όλα 

όσα διαδραματίστηκαν κατά τη δραστηριότητα του παιχνιδιού προσφέροντας 

ταυτόχρονα επιπλέον πληροφορίες για τα παιδία, καθώς τα γνωρίζει καλύτερα, 

χαρακτηρίζοντας τη δραστηριότητα του κάθε παιδιού ως αναμενόμενη ή μη 

αναμενόμενη συμπεριφορά, αποτελώντας έκπληξη ακόμη και για την ίδια. Οι 

ηχογραφήσεις αυτές καταγράφηκαν στη συνέχεια σε μορφή κειμένου 

προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενο τους. Σύμφωνα με αυτές τις 



168 
 

καταγραφές όλες οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι το παιχνίδι ήταν ευχάριστο, 

διασκεδαστικό, με δομή και συνοχή, με ξεκάθαρους στόχους, διατηρώντας 

αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, η Ε.Π. κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών, 

υπήρχε ανατροφοδότηση και θετική ενίσχυση κάτι που ενθάρρυνε τα παιδιά να 

συνεχίσουν, υπήρχε ανυπομονησία στο να έρθει η σειρά τους ενώ τα παιδιά 

διασκέδασαν μέσα από αυτό, παρείχε ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ τους 

καθώς ήταν ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι και καθόλου ανταγωνιστικό. Σε γενικές 

γραμμές η δραστηριότητα των παιδιών ήταν αναμενόμενη από τις νηπιαγωγούς 

τους εκτός από την περίπτωση ενός μαθητή, του οποίου ο χρόνος συγκέντρωσης 

του είναι περιορισμένος, ωστόσο με το παιχνίδι αυτό το ενδιαφέρον του 

παρέμεινε αμείωτο μέχρι το τέλος. 

 

 7.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

     Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

μέσω της παρατήρησης, των συνεντεύξεων, των ερωτηματολογίων, των 

ηχογραφήσεων και των φύλλων εργασίας, αφού πρώτα καταγράφηκαν, 

μελετήθηκαν  και  ομαδοποιήθηκαν προκειμένου να αναλυθούν με βάση το 

περιεχόμενο τους.  

 

     Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας καθώς και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της, ενώ 

προτείνονται μελλοντικές εργασίες πάνω στο αντικείμενο της έρευνας αυτής. 
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Γ’ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας στο 

οποίο σχολιάζονται τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από τη μελέτη εφαρμογής 

του παιχνιδιού Επαυξημένης Πραγματικότητας με την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ παρουσιάζονται και οι δυσκολίες που 

προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, κλείνοντας με μελλοντικές ερευνητικές 

προτάσεις που θα επεκτείνουν και θα εμπλουτίσουν  το έργο της παρούσας μελέτης.  

 

     Τα δεδομένα της έρευνας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, βασιζόμενη στην ποιοτική 

μέθοδο συλλέχθηκαν μέσω της παρατήρησης, των συνεντεύξεων, των φύλλων 

εργασίας, του ερωτηματολογίου και της ηχογράφησης, ενώ η ανάλυση τους έγινε 

βάση περιεχομένου. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να σχολιαστούν τα 

δεδομένα αυτά εστιάζοντας στους ερευνητικούς στόχους της εργασίας, ενώ στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν τόσο κατά το 

σχεδιασμό του παιχνιδιού όσο και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 

8.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

     Σύμφωνα με την παρουσίαση των δεδομένων στο προηγούμενο κεφάλαιο 

παρατηρείται ότι το παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας με την αξιοποίηση της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, το οποίο εφαρμόστηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

είχε πολύ μεγάλη απήχηση στα παιδιά καθώς τα διασκέδασε και τα έκανε να 

αισθανθούν όμορφα. Αρχικά τα παιδιά χωρίς να γνωρίζουν την τεχνολογία της Ε.Π. 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν πως παίζεται ένα παιχνίδι που περιέχει αυτή την 

τεχνολογία, έχοντας ως παράδειγμα μια φωτογραφία ενός παιδιού που ασχολείται με 

ένα τέτοιο παιχνίδι. Η πλειοψηφία των παιδιών στην προσπάθεια της να περιγράψει 

το παιχνίδι Ε.Π. έδωσε έμφαση  στον πραγματικό κόσμο ενώ μετά την εμπλοκή τους 

και τον πειραματισμό τους με την εφαρμογή Ε.Π. τα παιδιά ήταν σε θέση να 
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αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τα εικονικά από τα πραγματικά αντικείμενα. Κατά 

τη διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού όλα τα παιδιά διασκέδασαν και πέρασαν 

όμορφα καθώς το παιχνίδι τους φάνηκε εύκολο και διασκεδαστικό, συνεργάστηκαν 

και αλληλοβοηθήθηκαν διατυπώνοντας τις ιδέες και τις απόψεις τους, ενώ 

εκδήλωσαν την επιθυμία να ξαναπαίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο 

εστιάζοντας στους στόχους της έρευνας αυτής και σύμφωνα με τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν παρατηρείται ότι ο συνδυασμός των δυο τεχνολογιών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής φαίνεται να κέντρισαν περισσότερο 

το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς τα παιδιά κάνανε αναφορές που συνδέονταν και 

με τις δύο τεχνολογίες, ενώ μέσα από το συνδυασμό αυτό τα παιδιά υποστηρίχθηκαν 

να θυμούνται την ιστορία του παιχνιδιού και το λόγο για τον οποίο επισκέφτηκαν το 

νησί του κρυμμένου θησαυρού. Ενισχύεται λοιπόν η άποψη ότι η επαυξημένη 

πραγματικότητα αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαίδευση μικρών παιδιών (Cascales, et al., 2013) και από την άλλη η ρομποτική και 

ο προγραμματισμός μπορούν να προσφέρουν έναν συναρπαστικό τρόπο στα μικρά 

παιδιά να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία και την πληροφορική (Sullivan & Bers, 

2016). 

 

8.3  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

     Κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού και ενώ όλα υλοποιήθηκαν με βάση τον αρχικό 

σχεδιασμό δεν έλειψαν και τα μικροπροβλήματα τα οποία κατά κύριο λόγο 

συνδέονταν με την τεχνολογία της Ε.Π. Ενώ αρχικά σχεδιάστηκε να αξιοποιηθεί ως 

φορητή συσκευή το tablet, το οποίο τοποθετήθηκε μέσα σε ειδική θήκη για να είναι 

πιο διαχειρίσιμο από τα παιδιά, στην πορεία της δραστηριότητας δεν λειτούργησε 

σωστά η εφαρμογή κάνοντας συνεχείς διακοπές και για το λόγο αυτό αξιοποιήθηκε 

μόνο το smartphone. Μια ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε  σε σχέση με την Ε.Π. 

ήταν ο φωτισμός της τάξης, καθώς το φυσικό φως ήταν ελάχιστο στο ένα νηπιαγωγείο 

λόγο συννεφιάς εκείνη την ημέρα με αποτέλεσμα το τεχνητό φως να δημιουργεί 

αντανακλάσεις πάνω στο χάρτη  που δυσκόλευαν τη λειτουργία της εφαρμογής.  

     Μια ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού ήταν 

από τη μια μεριά το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε το παιχνίδι στα παιδιά  και 
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από την άλλη ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων που καλούνταν κάθε φορά να 

εκτελέσουν τις αποστολές του παιχνιδιού που είχε σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να 

υπάρχει ανυπομονησία στο να περιμένουν τα παιδιά τη σειρά τους και να 

διαμαρτύρονται. Για το λόγο αυτό  το παιχνίδι ενώ αρχικά σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί 

στην ολομέλεια της κάθε τάξης, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σε μικρότερες ομάδες 

προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι όλα τα παιδιά.  

     Όσο αναφορά το σχεδιασμό του παιχνιδιού στην ελεύθερη πλατφόρμα HP Reveal 

Studio υπήρξε προσωπική ενημέρωση  από τους σχεδιαστές της πλατφόρμας αυτής 

πως μετά την 1η Ιουλίου 2019 όλα τα αποθηκευμένα Project Επαυξημένης 

Πραγματικότητας που σχεδιάστηκαν στην συγκεκριμένη ανοιχτή πλατφόρμα 

πρόκειται να διαγραφούν λόγω αναβάθμισης της, με αποτέλεσμα να διαγραφεί όλος 

ο προγραμματισμός της Ε.Π. που υλοποιήθηκε για το συγκεκριμένο παιχνίδι έχοντας 

σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργεί η Ε.Π. στο παιχνίδι αυτό μετά το πέρας της 

προθεσμίας. Για το λόγο αυτό το παιχνίδι βιντεοσκοπήθηκε από την ίδια την 

ερευνήτρια και δημοσιεύθηκε στη σελίδα 

https://www.youtube.com/watch?v=97r8YCtyAyk&feature=youtu.be προκειμένου να 

υπάρχει καταχωρημένο προσφέροντας τη δυνατότητα και σε άλλους εκπαιδευτικούς 

να βασιστούν σε αυτό και να σχεδιάσουν κάτι ανάλογο.  

     Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από την αξιοποίηση της 

Ε.Π. στην εκπαίδευση, παρατηρείται ότι είναι ελάχιστες οι έρευνες που αφορούν την 

εφαρμογή της τεχνολογίας της Ε.Π. σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών (Campos & Pessanha, 

2011; Τζόρτζογλου και Σοφός, 2017) καθώς και οι έρευνες που συνδυάζουν την 

τεχνολογία της Ε.Π. με την Ε.Ρ. που σύμφωνα με τους Jo και Kim (2011) μπορεί να 

αποτελέσουν ένα βήμα μπροστά στην έρευνα. Η παρούσα έρευνα στην προσπάθεια 

της να συμβάλει στον εμπλουτισμό των προϋπαρχουσών ερευνών γύρω από τον 

συνδυασμό της Ε.Π. και της Ε.Ρ. στην προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζει ένα 

παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας με την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής χωρίς όμως να εξάγει κάποια γενικεύσιμα συμπεράσματα. Για το λόγο 

αυτό σαν μελλοντική εργασία προτείνεται η εφαρμογή παρόμοιων παιχνιδιών σε 

διάφορα νηπιαγωγεία της χώρας με μεγαλύτερο δείγμα, πραγματοποιώντας μια 

ποσοτική έρευνα με γενικεύσιμα συμπεράσματα, μελετώντας τη συμβολή ενός 

τέτοιου παιχνιδιού στη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Θα 
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μπορούσε επίσης να μελετηθεί κατά πόσο ο συνδυασμός της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας με την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην προσχολική ηλικία επιφέρει 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Μια ακόμη επέκταση της παρούσας έρευνας 

που προτείνεται είναι η εφαρμογή ενός τέτοιου παιχνιδιού συμπεριλαμβανομένης  

μιας «surface AR» εμπειρίας, δηλαδή επιφανειακή Ε.Π. που «επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια οθονών, πατωμάτων ή τοίχων που αποκρίνονται στο άγγιγμα από 

ανθρώπους ή αντικείμενα και παρέχουν εικονικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, 

ενώ δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με αυτές» (Kipper & 

Rampolla, 2013, όπ. αναφ. στο Βερυκόκου, 2013, σελ. 33) μελετώντας τη συμβολή του 

στην μαθησιακή πορεία των παιδιών νηπιακής ηλικίας. 

 

8.4  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

     Στο παρόν κεφάλαιο, με το οποίο ολοκληρώνεται η εργασία, σχολιάστηκαν τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που σχετίζονται με τους στόχους της. Πιο 

συγκεκριμένα σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρατηρείται ότι καμία 

από τις δύο τεχνολογίες ( Επαυξημένη Πραγματικότητα και Εκπαιδευτική Ρομποτική) 

δεν υπερίσχυσε στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών περισσότερο, αντιθέτως 

μάλιστα ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών φαίνεται να τράβηξε 

περισσότερο  την προσοχή τους καθώς οι αναφορές των παιδιών για το παιχνίδι 

περιελάμβαναν στοιχεία και από τις δυο τεχνολογίες. Παρατηρείται επίσης ότι μέσα 

από το συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών τα παιδιά υποστηρίχθηκαν στο να 

θυμούνται την ιστορία του παιχνιδιού αλλά και το σκοπό του. Ωστόσο, επειδή 

πρόκειται για μια έρευνα με μικρό δείγμα που βασίστηκε στην ποιοτική μέθοδο, οι 

παρατηρήσεις αυτές και τα αποτελέσματα της δεν είναι γενικεύσιμα, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι η έρευνα αυτή δεν μπορεί συμβάλει στον εμπλουτισμό των 

βιβλιογραφικών πηγών που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών ( 

Ε.Π. και Ε.Ρ.) στην προσχολική εκπαίδευση. 
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«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα 
άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 
προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και 
δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν 
περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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