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Περίληψη 

Η χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών (tablets) έχει αυξηθεί σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια και έχει επεκταθεί σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι 

συσκευές αυτές μεταφέρονται εύκολα και προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε 

ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την επικοινωνία και γενικά 

την ανταλλαγή δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τις συσκευές εργαλεία 

ιδιαίτερα χρήσιμα και ελκυστικά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση 

με τη χρήση των κατάλληλων εφαρμογών. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών στην προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι 

αναπαραστάσεις των μαθητών για τις κινητές υπολογιστικές συσκευές και οι μεταβολές 

σε αυτές μετά την διδακτική παρέμβαση. Παράλληλα, παρατηρείται η αλληλεπίδραση 

των μαθητών με τη συσκευή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

εξετάζεται η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους . 

Για το σκοπό της έρευνας σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο 

αξιοποιεί εφαρμογές Android που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες λογισμικών. Η 

παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης και για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη, η συμμετοχική παρατήρηση και η 

ηχογράφηση. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 

ερωτήσεις των συνεντεύξεων και οι ηχογραφημένες συνομιλίες των μαθητών κατά την 

εργασία τους στις ομάδες.  

Από την έρευνα προκύπτει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται 

τις βασικές λειτουργίες των υπολογιστικών συσκευών και μπορούν να αλληλεπιδράσουν 

με αυτές χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Επίσης καλλιεργούν σε κάποιο βαθμό τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες ως μέλη μίας ομάδας. Η εποικοδομητική χρήση των 

κινητών υπολογιστικών συσκευών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, βασίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στον προσεκτικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων και στη χρήση 

κατάλληλων εφαρμογών. 
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1. Εισαγωγή 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) τείνουν να αλλάξουν σημαντικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Μέχρι 

τώρα η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί το παραδοσιακό μοντέλο εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου το οποίο δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα παρά την τεχνολογική ανάπτυξη. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων υπολογιστικών συσκευών προσφέρουν αρκετές 

δυνατότητες στον εκπαιδευτικό ώστε να επαναπροσδιορίσει τις μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης. 

Όπως είναι φυσικό, μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει στρέψει το 

ενδιαφέρον της στη μελέτη των νέων επιτευγμάτων της τεχνολογίας και της επίδρασης 

τους στην εκπαίδευση. Η έρευνα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη σχεδίαση των 

συστημάτων, τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τους πιθανούς 

τρόπους χρησιμοποίησης τους ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τις καινοτομίες της 

τεχνολογίας.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών ως τώρα είναι άκρως ενθαρρυντικά για την 

επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές φαίνεται πως έχουν αποδεχτεί θετικά τις νέες 

καινοτομίες και αυτό οδηγεί σε ενίσχυση του κινήτρου από όλες τις πλευρές για τη 

δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και πλαισίου λειτουργίας. Επιπλέον, οι νέες συσκευές 

ενσωματώνονται πιο ομαλά στις δραστηριότητες των μαθητών σε σύγκριση με τους 

συμβατικούς υπολογιστές και αυτό φαίνεται να μην αποσπά την προσοχή από το άτομο. 

 

1.1 Αντικείμενο της εργασίας 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών στην προσχολική εκπαίδευση. Στόχος είναι η μελέτη της 

αλληλεπίδρασης των μαθητών με τις κινητές υπολογιστικές συσκευές και η ανάπτυξη 
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της συνεργασίας μεταξύ τους στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων.  

Για τις ανάγκες της εργασίας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εκπαιδευτικό 

σενάριο το οποίο αξιοποιεί ορισμένες εφαρμογές, οι οποίες κατατάσσονται σε διάφορες 

κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού.. Το εκπαιδευτικό σενάριο απαιτεί παρέμβαση της 

ερευνήτριας και χρησιμοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών ώστε να διερευνηθεί η χρήση 

των κινητών υπολογιστικών συσκευών από παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

1.2 Διάρθρωση της εργασίας 

Η δομή της εργασίας είναι η εξής: 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται περιγραφή των κινητών υπολογιστικών συσκευών 

(mobile computing) και του σχετικού τεχνολογικού και παιδαγωγικού πλαισίου. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, με 

παρουσίαση των κύριων ερευνών που σχετίζονται με το ερευνητικό πεδίο της εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται το εκπαιδευτικό σενάριο με βάση το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η διδακτική παρέμβαση. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

κατά την διάρκεια της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται οι μελλοντικές προεκτάσεις της έρευνας. 

Στο Παράρτημα επισυνάπτονται κάποια σχέδια που δημιούργησαν οι μαθητές 

κατά την παρέμβαση στην τάξη. 
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2. Κινητές υπολογιστικές συσκευές 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας κατά την τελευταία δεκαετία έχει φέρει δραματικές 

αλλαγές στα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα αλλά και στη χρήση τους από 

το σύγχρονο άνθρωπο. Οι νέου τύπου αυτές συσκευές σαν κοινό χαρακτηριστικό τους 

έχουν τη φορητότητα και τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο χωρίς να υπόκεινται σε 

χωρικούς περιορισμούς και χρονικούς περιορισμούς. Για το λόγο αυτό έχουν πάρει την 

ονομασία «κινητές υπολογιστικές συσκευές». Οι κινητές υπολογιστικές συσκευές 

τείνουν να εξαλείψουν παλαιότερες συμβατικές συσκευές όπως το απλό κινητό 

τηλέφωνο ενώ έχουν ήδη πάρει μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους σταθερούς και τους 

φορητούς υπολογιστές. 

Οι κινητές υπολογιστικές συσκευές έχουν ενταχθεί πολύ γρήγορα στις 

περισσότερες δραστηριότητες της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η υψηλή 

υπολογιστική ισχύς, η ασύρματη επικοινωνία, η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο αλλά και η 

δυνατότητα αναπαραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου είναι μόλις μερικά από τα 

χαρακτηριστικά των νέων αυτών συσκευών που τα έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε 

κλάδους όπως το εμπόριο, οι επιχειρήσεις και η ενημέρωση. Αυτά ακριβώς τα 

χαρακτηριστικά είναι που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας 

που ασχολείται με την εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες 

έρευνες ασχολούνται με την εισαγωγή και τη χρήση των κινητών συσκευών στην 

εκπαίδευση. Έτσι γεννήθηκε ο όρος «mobile learning» που περιγράφει τη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία που αξιοποιεί τις κινητές υπολογιστικές συσκευές και τις 

εφαρμογές τους. 

Η αφομοίωση των συσκευών από την κοινωνία, η συνεχόμενη πτώση των τιμών 

τους και η αυξανόμενη προσφορά εφαρμογών (apps) καθιστούν τις κινητές 

υπολογιστικές συσκευές περισσότερο προσβάσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η μεγάλη απήχηση των κινητών υπολογιστικών συσκευών οφείλεται στην 

ενσωμάτωση τεχνικών χαρακτηριστικών τελευταίας τεχνολογίας. Η υπολογιστική ισχύς 

των συσκευών αυτών όπως και η ενσωματωμένη μνήμη, σε κάποιες περιπτώσεις 
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προσεγγίζουν τις επιδόσεις των σταθερών υπολογιστών. Επιπρόσθετα, η σύνδεση τους 

με άλλες συσκευές, τα δίκτυα επικοινωνιών αλλά και το διαδίκτυο γίνεται με τις 

τελευταίες τεχνολογίες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 

κτλ.) . Οι οθόνες των συσκευών κάνουν χρήση της τεχνολογίας αφής ενώ οι 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κρατούν την  αυτονομία των συσκευών σε υψηλά επίπεδα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν οι κινητές υπολογιστικές συσκευές 

αποτελούν η φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης, οι υπηρεσίες τοποθεσίας και 

πλοήγησης (GPS) και ένα σύνολο αισθητήρων που καθιστούν δυνατή την υποστήριξη 

μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών.  Οι κινητές υπολογιστικές συσκευές υποστηρίζουν την 

αναπαραγωγή και λήψη ήχου και βίντεο και έχουν ενσωματωμένες συσκευές ήχου καθώς 

επίσης και εξόδους προς εξωτερικές (ακουστικά, ηχεία, ενισχυτές κτλ.). 

Τέλος, οι συσκευές αυτές υποστηρίζουν τη διασύνδεση τους με άλλες συσκευές 

όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλεοράσεις κτλ., με την ενσωμάτωση θυρών 

διασύνδεσης και υποστηρικτικών κυκλωμάτων. 

2.1.1 Κατηγορίες συσκευών 

Οι κινητές 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) 

Παρατηρώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται πως 

οι δύο τελευταίες κατηγορίες τείνουν να εξαλειφθούν από τις δύο πρώτες. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι τα έξυπνα κινητά γίνονται ολοένα μεγαλύτερα (5-6’) 

ενώ οι ταμπλέτες μικρότερες (7-8’). Έχει ήδη κάνει την εμφάνιση του στην αγορά ένα 

υβρίδιο των δύο κατηγοριών που ονομάζεται phablet (smartphone + tablet). 

Έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) 

Το έξυπνο τηλέφωνο είναι η εξέλιξη του συμβατικού κινητού τηλεφώνου. Πέρα 

από την κλασική τηλεφωνία και αποστολή μηνυμάτων το έξυπνο τηλέφωνο ενσωματώνει 
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και όλες τις λειτουργίες ενός απλού υπολογιστή όπως σύνδεση στο ίντερνετ, υποστήριξη 

ευρείας γκάμας εφαρμογών και εξελιγμένο λειτουργικό σύστημα. Η συντριπτική 

πλειοψηφία τους αποτελείται από ένα ενιαίο πλαίσιο που ενσωματώνει μια οθόνη αφής 

και μερικά πλήκτρα λειτουργιών. Το πιο γνωστό έξυπνο τηλέφωνο είναι το iPhone που 

κατασκευάζεται από την Apple ενώ άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

είναι η Samsung, η Nokia, η Sony και η HTC. 

Ταμπλέτες (tablets) 

Η ταμπλέτα είναι κατ’ ουσίαν ένας φορητός υπολογιστής σε μορφή έξυπνου 

τηλεφώνου. Το μέγεθος της οθόνης είναι συνήθως μεγαλύτερο από αυτό ενός τηλεφώνου 

και κυμαίνεται από  7 ως 10 ίντσες. Η ταμπλέτα μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο είτε 

μέσω Wi-Fi είτε μέσω 3G/4G (όχι σε όλες τις εκδόσεις) ενώ υποστηρίζει εξελιγμένο 

λειτουργικό σύστημα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα λειτουργικά συστήματα 

αναφέρονται στην ενότητα «Λογισμικό». Η πιο διαδεδομένη ταμπλέτα είναι το iPad της 

Apple, ενώ επίσης σημαντική παρουσία στο χώρο έχουν η Samsung, η Amazon και η 

Google. 

Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (personal digital assistants - PDAs) 

Ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός είναι ο προάγγελος των ταμπλετών. Έχουν 

συνήθως το μέγεθος ενός τηλεφώνου και είτε έχουν οθόνη αφής είτε ενσωματωμένο 

πληκτρολόγιο. Με την είσοδο των έξυπνων τηλεφώνων και των ταμπλετών στην αγορά 

τείνουν να εξαφανιστούν. 

Ψηφιακός αναγνώστης (eBook) 

Ο ψηφιακός αναγνώστης είναι μία συσκευή με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

μιας ταμπλέτας που είναι βελτιστοποιημένη για την ανάγνωση βιβλίων. Διαθέτει οθόνη 

τύπου E-Ink που διατηρεί την υψηλή της ευκρίνεια και σε εξωτερικούς χώρους και 

επιτρέπει την ανάγνωση αρχείων κειμένου σε πολλές διαφορετικές μορφές. Βασικό 

πλεονέκτημα του ψηφιακού αναγνώστη αποτελεί η μεγάλη αυτονομία. Το περιορισμένο 

εύρος χρήσεων σε συνδυασμό με την εξέλιξη των ταμπλετών αποτελεί βασικό λόγο για 

τη σταδιακή μείωση του μεριδίου αγοράς του. Ο πιο διαδεδομένος ψηφιακός 

αναγνώστης είναι το Kindle της Amazon. 
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2.1.2 Λογισμικό 

 

Λειτουργικό σύστημα 

Το λειτουργικό σύστημα είναι το λογισμικό που διαχειρίζεται τους πόρους του 

συστήματος. Τα βασικά λειτουργικά συστήματα που έχουν επικρατήσει στον κλάδο των 

κινητών υπολογιστικών συσκευών είναι το iOS (Apple), το Android (Google), το 

BlackBerry OS (BlackBerry) και το Windows Phone (Microsoft). Τα τρία πρώτα είναι 

αμιγώς σχεδιασμένα για κινητές υπολογιστικές συσκευές ενώ το Windows Phone 

προέρχεται από τα Windows 8. Τέλος, μόνο το Android είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα 

(open source software). 

 

Εφαρμογές (apps) 

Μία εφαρμογή αποτελεί λογισμικό τα οποίο έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ώστε 

να εκτελείται σε μία κινητή υπολογιστική συσκευή και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με 

το χρήστη μέσω της οθόνης αφής. Υπάρχουν πλέον χιλιάδες εφαρμογές διαθέσιμες στο 

διαδίκτυο. Οι περισσότερες από αυτές προορίζονται για συσκευές που έχουν 

εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Android ή το iOS. Τελευταία αναπτύσσεται και  

η αγορά εφαρμογών για τα λειτουργικά συστήματα Windows Phone και BlackBerry. 

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα απαιτείται μια συγκεκριμένη πλατφόρμα για την 

εγκατάσταση των εφαρμογών στη συσκευή. Το iOS υποστηρίζει το iTunes 

(https://itunes.apple.com/gb/genre/ios/id36?mt=8), το Android το Google Play 

(https://play.google.com/store?hl=en) ενώ οι εφαρμογές για BlackBerry και Windows 

Phone είναι διαθέσιμες στο BlackBerry World 

(http://appworld.blackberry.com/webstore/?countrycode=GB&lang=en)  και το Windows 

Phone store (http://www.windowsphone.com/el-gr/store) αντίστοιχα. Σε πολλές 

περιπτώσεις η ίδια εφαρμογή κυκλοφορεί σε ξεχωριστές εκδόσεις για τα διαφορετικά 

λειτουργικά συστήματα. Πολλές εφαρμογές διατίθενται δωρεάν ενώ άλλες απαιτούν 

καταβολή αντιτίμου για την αγορά τους.  

 

https://itunes.apple.com/gb/genre/ios/id36?mt=8
https://play.google.com/store?hl=en
http://appworld.blackberry.com/webstore/?countrycode=GB&lang=en
http://www.windowsphone.com/el-gr/store
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2.1.3 Περιορισμοί 

Παρόλο που οι κινητές συσκευές έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή του 

σύγχρονου ανθρώπου παρουσιάζουν ακόμα ένα σύνολο περιορισμών που δυσχεραίνουν 

την αξιοποίηση τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία: 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι κατά κύριο λόγο κλειστού τύπου και πολύ 

μεγάλο σε όγκο ώστε να μπορέσει να αποκτηθεί και να αξιολογηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς για την καταλληλότητα του ως εργαλείο διδασκαλίας και 

μάθησης. 

 Η ενεργειακή αυτονομία δεν έχει φτάσει ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα ώστε να 

μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε μία σχολική αίθουσα διδασκαλίας. 

 Η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους προϋποθέτει την ύπαρξη 3G, η 

οποία δεν είναι πάντα δυνατή.  

 

 

2.2 Παιδαγωγικό πλαίσιο 

2.2.1 Βασικές αρχές 

Ο κατακλυσμός κάθε κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας από 

κινητές υπολογιστικές συσκευές κάθε κατηγορίας έχει επιφέρει και την ανάλογη 

ανάπτυξη στην ερευνητική περιοχή του mobile learning. Το σύνολο της ερευνητικής 

δραστηριότητας περιστρέφεται γύρω από τους εξής άξονες: 

 Σχεδίαση και υλοποίηση των κινητών υπολογιστικών συσκευών και των 

εφαρμογών. 

 Εφαρμογή στη σχολική δραστηριότητα για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της 

μάθησης. 

 Διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 

(μαθητές και εκπαιδευτικοί) εντός ή εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. 

 Συνεργατική μάθηση. 

Όπως είναι αναμενόμενο, η μεθοδολογική προσέγγιση ποικίλει από ερευνητή σε 

ερευνητή λόγω του εύρους της προς μελέτη περιοχής. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δε 
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εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο και τη χρήση των συσκευών, την 

αποτελεσματικότητα αλλά και τις επιπτώσεις τους όταν χρησιμοποιούνται σαν 

εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 

2.2.2 Παιδαγωγικές χρήσεις 

Η χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους είτε στο στενό χωρικό και χρονικό πλαίσιο του 

σχολείου είτε εκτός αυτού. Με τη χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών οι 

μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες υποκαθιστώντας έτσι τα 

παραδοσιακά εργαλεία διδασκαλίας (βιβλία, λεξικά κτλ.). Επιπρόσθετα, οι μαθητές 

μπορούν να κάνουν χρήση της ασύρματης διασύνδεσης των συσκευών για να 

μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ τους, να αναζητήσουν πληροφορίες από το ίντερνετ ακόμα 

και να αναπτύξουν δραστηριότες συνεργασίας με άλλους μαθητές. Οι ποικιλία των 

εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν εργαλεία οι μαθητές τους δίνουν τη 

δυνατότητα συλλογής αλλά και καταχώρησης δεδομένων. 

Ο εκπαιδευτικός από τη μεριά του με τη χρήση των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τους μαθητές του πιο αποτελεσματικά και 

γρήγορα ενώ έχει και τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης του χρόνου αλλά και 

ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Με τη χρήση των νέων συσκευών, 

ο εκπαιδευτικός έχει επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσει νέες δραστηριότητες πέρα από 

τις συμβατικές και οι μαθητές να πειραματιστούν με αυτές έξω από τα αυστηρά όρια 

μιας παραδοσιακής σχολικής δραστηριότητας.  

 

2.2.3 Εκπαιδευτικές εφαρμογές και θεωρίες μάθησης 

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών ακολουθεί τις βασικές αρχές των 

υπαρχόντων θεωριών μάθησης. Κατά συνέπεια είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης με βάση την οποία 

αναπτύχθηκε. Εκτός από τις εκπαιδευτικές εφαρμογές υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά 

πλήθος εφαρμογών που αν και δεν αναπτύχθηκε με σκοπό της χρησιμοποίηση του στην 
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διδασκαλία και τη μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω εφαρμογές είναι δυνατό να 

κατηγοριοποιηθούν με σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω 

ανάλογα με τις δυνατότητες που επιτρέπουν στο χρήστη. 

 

Ο Πίνακας 1, στην επόμενη σελίδα, παρουσιάζει μία πρώτη κατηγοριοποίηση 

των εφαρμογών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι τρεις 

βασικές κατηγορίες είναι: 

1. Συμπεριφοριστικές 

2. Εποικοδομιστικές 

3. Κοινωνικοπολιτισμικές 

Κάθε κατηγορία συμπεριλαμβάνει επιμέρους υποκατηγορίες που μπορούμε να 

κατατάξουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρήση μιας εφαρμογής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Ο Πίνακας 1 αποτελεί μια απόπειρα αντιστοίχισης τέτοιων κατηγοριών και 

υποκατηγοριών με παραδείγματα εφαρμογών από την πλατφόρμα της Google, Google 

play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store?hl=el_GR
https://play.google.com/store?hl=el_GR
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Συμπεριφοριστικές 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια  
Τα παιδία παίζει 

Countries of the world 

Πολυμέσα Paidika 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Flags of the world 

Memory Games – Παιχνίδι μνήμης 

Μάθε Αγγλικά παίζοντας κρεμάλα 

Εποικοδομιστικές 

Εννοιολογική 

χαρτογράφηση 

MindMeister 

Schematic Mind 

Mindomo 

Οπτικοποιήσεις Star chart 

Προσομοιώσεις 
Planet Simulation 

The Little Crane That Could 

Εικονικά εργαστήρια Virtual Laboratory 

Συστήματα σύνδεσης 

με το περιβάλλον 

Virtual Travel 

Street View on Google Maps 

World Map 

Earth Now 

Phases of the Moon 

The weather channel 

Nike+ Running 

Μικρόκοσμοι Science Microcosm 3D 

Εκπαιδευτική 

ρομποτική 
RoboCom Basic 

Κοινωνικοπολιτισμικές 

Εγκυκλοπαίδειες – 

Λεξικά  

Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό offline 

Wikipedia 

Μηχανές αναζήτησης 
Search Engines 

Google Image Search 

Εικονικοί κόσμοι Virtual City 

Εργαλεία επικοινωνίας Skype 

Λογισμικό 

παραγωγικότητας 

Kids Paint Free 

Simple Paint 

Πίνακας 1. Εφαρμογές και θεωρίες μάθησης 
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3. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ραγδαία εξέλιξη των κινητών υπολογιστικών συσκευών κατά την τελευταία 

δεκαετία έχει επηρεάσει το σύγχρονο άνθρωπο σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής του. 

Η εκπαίδευση, ως μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες, σαφώς και δεν θα 

μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα σχετικά με την, ολοένα αυξανόμενη, χρήση των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών στην εκπαίδευση. Αυτή η ερευνητική περιοχή είναι γνωστή με τον όρο mobile 

learning ή m-learning (κινητή μάθηση) και αποτελεί μία από τις βασικές τάσεις στην 

εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (Wu, Wu, Chen, Kao, Lin, & Huang, 

2012). Τα ερευνητικά ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν σχετικά με την περιοχή 

είναι πολλά και σχετίζονται κυρίως με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών αλλά και με την ανάπτυξη συσκευών και εφαρμογών 

(Goodwin, 2012). 

Σε έρευνα που έγινε σε 164 μελέτες από το 2003 έως το 2010 (Wu, Wu, Chen, 

Kao, Lin, & Huang, 2012) παρατηρήθηκε πως η πλειοψηφία των μελετών εστιάζει sτην 

αποτελεσματικότητα του mobile learning ενώ λιγότερες είναι οι μελέτες που 

ασχολoύνται με το σχεδιασμό των συστημάτων για mobile learning. Σύμφωνα με την 

ίδια έρευνα, οι κύριες κατηγορίες συσκευών που χρησιμοποιούνταν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ήταν κινητά τηλέφωνα και Personal Digital Assistants (PDAs). Τα τελευταία 

χρόνια όμως, με την εμφάνιση του iPad και των υπολοίπων ταμπλετών η εκπαιδευτική 

κοινότητα τείνει να χρησιμοποιεί τις νέες αυτές συσκευές ολοένα και περισσότερο. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2013 1.1 εκατομμύρια iPads 

διατέθηκαν σε σχολεία των ΗΠΑ (Gliksman, 2013). 

Όλες οι παραπάνω κινητές υπολογιστικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, PDAs, 

ταμπλέτες) είναι συσκευές γενικού σκοπού και δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 

εκπαιδευτικές εφαρμογές. Παρά το γεγονός ότι εκτελούν το σκοπό τους σε υψηλό βαθμό 

έχουν ξεκινήσει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθούν συστήματα ειδικά 

σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι τα Vinci Learning Tablets, τα οποία έχουν προεγκατεστημένες εκπαιδευτικές 

http://www.vincigenius.com/
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εφαρμογές οργανωμένες στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικά 

σχεδιασμένου για παιδιά ηλικίας 1 έως 6 ετών. Ορισμένα ακόμα παραδείγματα άλλων 

παρόμοιων λύσεων αποτελούν το InnoTab, το Kurio Tab, οι ταμπλέτες Nabi  και το 

Samsung Galaxy Tab 3 Kids. Κατά το σχεδιασμό των προϊόντων αυτών, εκτός από την 

παροχή προεγκατεστημένων εφαρμογών που απευθύνονται σε παιδιά, μεγάλη έμφαση 

δίνεται και στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους. Tα προϊόντα αυτά σχεδιάζονται 

λαμβάνοντας υπόψη εργονομικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν εύκολα να τα 

κρατήσουν και να τα χειριστούν τα παιδιά (οι ταμπλέτες έχουν λαβές ή πλαίσιο με 

ειδικές εσοχές), θέματα ασφάλειας και ανθεκτικότητας (πλαίσιο από μαλακό υλικό) 

καθώς επίσης και θέματα αισθητικής (ελκυστικά χρώματα και σχέδια). 

3.1 Προσχολική ηλικία 

Παρά το γεγονός πως η πλειονότητα των ερευνών σχετίζεται με τη χρήση των 

κινητών υπολογιστικών συσκευών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο δημοτικό 

σχολείο (Wu, Wu, Chen, Kao, Lin, & Huang, 2012) έχουν πραγματοποιηθεί και 

ορισμένες έρευνες που αφορούν τη χρήση της ταμπλέτας από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. 

Σε έρευνα που διεξήχθη για τη μελέτη της βιωσιμότητας των ταμπλετών στην 

προσχολική εκπαίδευση (Couse & Chen, 2010), 41 μαθητές ηλικίας 3 ως 6 ετών 

χρησιμοποίησαν ταμπλέτες ώστε να μελετηθεί η αφομοίωση της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας και η αποτελεσματικότητά της στην ενασχόληση των παιδιών με τη 

ζωγραφική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το επίπεδο χρήσης της συσκευής 

παρουσίαζε διαφορές καθώς εξελισσόταν η έρευνα και τα παιδιά γρήγορα εξοικειώθηκαν 

με την ταμπλέτα και έμαθαν να τη χρησιμοποιούν σαν μέσω αναπαράστασης των ιδεών 

τους. Επίσης, ο βαθμός ενασχόλησης με την ταμπλέτα ήταν μεγαλύτερος όσο αυξανόταν 

η ηλικία των παιδιών. 

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι μαθητές παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον 

κατά την ενασχόλησή τους με τη συσκευή και παρά την παρουσία τεχνικών 

προβλημάτων, η πλειοψηφία των παιδιών δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι μαθητές 

γρήγορα μπορούσαν να ζωγραφίζουν με άνεση χρησιμοποιώντας τη γραφίδα και 

ζητούσαν λιγότερο συχνά καθοδήγηση. 

http://www.vtech.co.uk/brands/brand_page/innotab_family
http://www.kurioworld.com/k/uk/parents/products/tab/
http://www.nabitablet.com/
http://www.samsung.com/uk/consumer/mobile-devices/tablets/tab/SM-T2105GYABTU
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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία σε παιδιά 3 ώς 5 ετών 

μελετήθηκε η σχέση της χρήσης της ταμπλέτας από τα παιδιά στο σπίτι και των 

δεξιοτήτων αναδυόμενου αλφαβητισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 

παιδιά που είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ταμπλέτες στο σπίτι παρουσίασαν 

περισσότερο ανεπτυγμένες δεξιότητες κατά την αντιστοίχιση γραμμάτων-ήχων και κατά 

τη γραφή του ονόματός τους. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η ταμπλέτα μπορεί να 

αποτελεί πιθανό μέσο για διάφορες πτυχές του αναδυόμενου αλφαβητισμού (Neumann, 

2014). 

 

3.2 Συνεργασία 

Η εκπαίδευση πέρα από ατομική εργασία είναι και προϊόν ομαδικών 

δραστηριοτήτων. Οι ομαδικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πέρα από το ίδιο το 

άτομο, τον εκπαιδευτή αλλά και άλλα άτομα της ίδιας κοινωνικής ομάδας του 

εκπαιδευόμενου. Η φορητότητα των κινητών υπολογιστικών συσκευών επιλύει το 

βασικό πρόβλημα των συμβατικών υπολογιστών που μετασχηματίζουν το φυσικό 

περιβάλλον της σχολικής αίθουσας και με αυτό τον τρόπο το κέντρο της προσοχής 

εξακολουθούν να είναι οι μαθητές (και όχι οι συσκευές). Έτσι λοιπόν, όταν οι 

εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν κατάλληλα το πλαίσιο διδασκαλίας ώστε να διευκολύνεται 

η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην αύξηση 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Couse & Chen, 2010). 

Εκτός από την ταυτόχρονη χρήση της συσκευής από περισσότερους από έναν 

μαθητές, η κινητή υπολογιστική συσκευή επιτρέπει τη δυνατότητα χρήσης του 

διαδικτύου ως μια μορφή συνεργασίας. Με την κοινή χρήση εφαρμογών μέσω 

διαδικτύου, αλλά και με το διαμοιρασμό υλικού μέσω του διαδικτύου οι μαθητές είναι σε 

θέση να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες (Henderson & Yew, 2012). 
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3.3 Ειδικά σχολεία 

Έρευνα έχει διεξαχθεί και στη χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών σε 

ειδικά σχολεία. Συγκεκριμένα το iPad έχει αποδειχτεί ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 

στην προσχολική εκπαίδευση μαθητών με κινητικές δυσκολίες (Busiek, Moffett, & 

Amend, 2011). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οθόνης του και η μεγάλη προσφορά 

εφαρμογών που απευθύνονται σε άτομα με κινητικές δυσκολίες έχουν κεντρίσει το 

ενδιαφέρον πολλών ειδικών παγκοσμίως. 

Σε έρευνα που έγινε σε 39 μαθητές με ειδικές ανάγκες στην Ισπανία (Fernadez-

Lopez, Rodriguez-Fortiz, Rodriguez-Almendros, & Martinez-Segura, 2012), 

χρησιμοποιήθηκε μία ειδική πλατφόρμα βασισμένη στα προϊόντα iPod και iPad της 

Apple. Η χρήση αυτής της πλατφόρμας από τους μαθητές είχε ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση βασικών τους δεξιοτήτων αλλά και την ανάπτυξη νέων. Πλέον οι μαθητές ήταν 

σε θέση να εκτελέσουν δραστηριότητες που δεν μπορούσαν νωρίτερα. Τέλος, η 

ενασχόληση τους με την τεχνολογία οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα προσοχής και 

ενδιαφέροντος από πλευράς μαθητών. 

 

3.4 Κινητές υπολογιστικές συσκευές και εκπαιδευτικοί 

Με τη σταδιακή εισαγωγή των κινητών υπολογιστικών συστημάτων στο χώρο 

της εκπαίδευσης αλλάζει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ένας ολοένα αυξανόμενος 

αριθμός εκπαιδευτικών προσπαθεί να εισαγάγει τα νέα συστήματα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν.  

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται και  προσπάθειες για την βελτίωση των δεξιοτήτων 

των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και συγκεκριμένα στη χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών με 

οργανωμένες δραστηριότητες από επίσημους φορείς. Μία από αυτές αποτελεί και το 

πρόγραμμα TIPS (TPACK iPad Project in Schools). Το TIPS αποτελεί ένα εκπαιδευτικό 

μοντέλο το οποίο έχει σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και την 

υποστήριξή τους στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα του iPad 

στα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πανεπιστήμιο Edith Cowan 
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της Αυστραλίας και σχεδιάστηκε ώστε να εφαρμοστεί σε σχολεία κατά τη διάρκεια ενός 

σχολικού έτους. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και η εφαρμογή ενός καινούριου 

πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Αυστραλία, καθώς επίσης οι συνεχείς 

εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και η ολοένα εντονότερη παρουσία των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών, σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διευρύνουν το φάσμα 

δεξιοτήτων τους γύρω από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και να 

μετασχηματίσουν τον τρόπο διδασκαλίας. Τις ανάγκες αυτές προσπαθεί να καλύψει και 

το πρόγραμμα TIPS. Για την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν iPads τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν σε τέσσερα σχολεία στην Αυστραλία για το σχεδιασμό και 

εφαρμογή δραστηριοτήτων σύμφωνα με το μοντέλο TPACK (Technological Pedagogical 

Content Knowledge) (http://www.tpack.org/). Η εφαρμογή του TPACK είναι κριτικής 

σημασίας για το TIPS, καθώς ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος είναι 

η αλλαγή στην παιδαγωγική των εκπαιδευτικών. Η πρώτη φάση του προγράμματος 

περιελάμβανε την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το iPad και την αξιοποίησή του 

μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες βιντεοσκοπήθηκαν με σκοπό να 

αναλυθούν αργότερα. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν είχαν αναπτύξει στρατηγικές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα από την ως τότε εμπειρία τους  στο σχολείο, αλλά παρουσίασαν μεγάλο 

ενδιαφέρον να εξοικειωθούν με τη χρήση του iPad και να το αξιοποιήσουν (Lane, 2012). 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιελάμβανε την παρουσίαση του 

βιντεοσκοπημένου υλικού στην ομάδα των εκπαιδευτικών από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, αξιολογώντας ταυτόχρονα τους εαυτούς τους. Τα αποτελέσματα της 

δεύτερης φάσης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα ικανότητας 

στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και έδειξαν να αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό ότι είναι ικανοί να προσφέρουν στους μαθητές τους εκπαιδευτικές εμπειρίες 

υψηλής ποιότητας. Επίσης, οι τακτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά 

και επαγγελματικά δίκτυα που αξιοποιούνται, βοηθούν στη διάδοση και διατήρηση των 

νέων εκπαιδευτικών πρακτικών (Lane, 2014).  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Σκωτίας παρατηρήθηκε ότι η 

χρήση του iPad στην τάξη συνέβαλε ώστε οι εκπαιδευτικοί να επαναπροσδιορίσουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το ρόλο τους  

http://www.tpack.org/
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(Burden, Hopkins, Male, Martin, & Trala, 2013). Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η 

ομαλή καμπύλη μάθησης συσκευών όπως το iPad επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να το 

χρησιμοποιήσουν άμεσα ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Ο τρόπος χρήσης και ένταξης των συσκευών από τους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία της μάθησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο (Couse & Chen, 2010). Έτσι, η 

αξιολόγηση των εφαρμογών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να γίνεται 

προσεκτικά ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα. Η μεγάλη 

ποικιλία διαθέσιμων εφαρμογών όμως, καθιστά το έργο του εκπαιδευτικού πιο 

πολύπλοκο καθώς η αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων εφαρμογών δεν αποτελεί 

πάντα εύκολη διαδικασία. Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε μία προσπάθεια ανάπτυξης 

ενός πλαισίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητές υπολογιστικές 

συσκευές. Το πλαίσιο αυτό ονομάζεται Mobile App Selection for Science (MASS) 

(Green, Hechter, Tysinger, & Chassereau, 2014) και αφορά στην αξιολόγηση εφαρμογών 

που είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία θετικών επιστημών.  

  

3.5 Ενίσχυση της μάθησης 

Η μάθηση είναι μια διαδικασία που συνεχίζει και εκτός του στενού χωρικού και 

χρονικού περιορισμού του σχολείου. Ένα μεγάλο ποσοστό γνώσης αποκτάται από τους 

μαθητές έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Σε σχολείο στο Maryland  των ΗΠΑ οι 

μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν πλήθος εφαρμογών ώστε να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους πάνω σε λογοτεχνικά έργα και να δημιουργήσουν το δικό τους 

πολυμεσικό περιεχόμενο (Johnson, Adams, & Cummins, 2012). 

Ομοίως, έρευνα που διεξήχθη πάνω στην προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι 

κινητές υπολογιστικές συσκευές στην εκμάθηση αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε παιδιά, 

είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της μάθησης από την ενασχόληση με τη συσκευή κατά 

τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών (Sandberg, Maris, & De Geus, 2011). 
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4. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι: 

1. Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τις κινητές 

υπολογιστικές συσκευές και ποιες είναι οι αλλαγές σε αυτές μετά την 

αλληλεπίδραση των παιδιών με τις συσκευές. 

2. Πώς αλληλεπιδρούν οι μαθητές με τις κινητές υπολογιστικές συσκευές. 

3. Πώς η χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών επηρεάζει την 

αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους; 

 

Πιο αναλυτικά, η εργασία αυτή διερευνά τη χρήση των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών μέσω της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε μία τάξη νηπιαγωγείου. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποιεί εφαρμογές που κατατάσσονται σε διαφορετικές 

κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών, ανάλογα με τις θεωρίες μάθησης στις οποίες 

στηρίζονται. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη των αναπαραστάσεων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας για τις κινητές υπολογιστικές συσκευές πριν και μετά την 

παρέμβαση. Επίσης μελετάται η κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα  στους μαθητές 

μέσα από τη χρήση εφαρμογών που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικών 

λογισμικών. 
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5. Μεθοδολογία της έρευνας 

5.1 Οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 21ο Νηπιαγωγείο Πάτρας από τις 12 Απριλίου 

2013 ως τις 11 Ιουνίου 2013. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 25 νήπια, 15 κορίτσια και 10 

αγόρια.  

Για τη διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες 

των 2 και 3 ατόμων και κάθε ομάδα εργάστηκε στη δική της ταμπλέτα. 

Χρησιμοποιήθηκαν 4 ταμπλέτες “Hi-Tech A10 Tablet PC” με οθόνη 10’’ και 

λειτουργικό σύστημα Android 4 Ice Cream. 

Η συγκρότηση των ομάδων έγινε σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς ώστε να 

υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη ομοιομορφία ανάμεσα στις ομάδες. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας τις δραστηριότητες ενασχόλησης των παιδιών με 

την ταμπλέτα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο 

αξιοποιεί εφαρμογές από διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών και 

περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

5.2  Μέθοδος 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης 

αποτελεί ένα συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα το οποίο σχεδιάζεται για να 

απεικονίσει μία γενικότερη κατάσταση. Παρέχει ένα μοναδικό παράδειγμα πραγματικών 

προσώπων που λειτουργούν μέσα σε πραγματικές συνθήκες, δίνοντας στον αναγνώστη 

τη δυνατότητα της καλύτερης κατανόησης εννοιών σε σχέση με την απλή παρουσίασή 

τους μέσω αφηρημένων αρχών και θεωριών (Cohen & Manion, 2007). Συνήθως οι 

ερευνητές σε μία μελέτη περίπτωσης συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα 

χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία, όπως συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση 

και άλλα. 
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Η μελέτη περίπτωσης έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Όπως αναφέρουν οι Nisbet και 

Watt (1984), τα αποτελέσματα μίας μελέτης περίπτωσης γίνονται πιο εύκολα κατανοητά 

από το ευρύ κοινό, καθώς συχνά διατυπώνονται σε καθημερινή, μη επαγγελματική 

γλώσσα και γίνονται άμεσα αντιληπτά, «μιλούν από μόνα τους». Επίσης, παρουσιάζουν 

μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χάνονται σε 

μεγαλύτερης κλίμακας δεδομένα (π.χ. επισκοπήσεις). Τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά 

μπορεί να αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση της κατάστασης. Είναι «ισχυρά στην 

πραγματικότητα» και μπορούν να συμβάλλουν στην ερμηνεία παρόμοιων περιπτώσεων. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της μελέτης περίπτωσης είναι ότι μπορεί να διεξαχθεί από έναν 

μόνο ερευνητή, χωρίς να απαιτείται ολόκληρη ερευνητική ομάδα. 

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης δεν είναι πάντα 

γενικεύσιμα, εκτός αν άλλοι αναγνώστες ή ερευνητές δουν την εφαρμογή τους. Επίσης, 

δεν είναι εύκολο να υποβληθούν σε επανέλεγχο και επομένως είναι επιρρεπή σε 

προβλήματα που οφείλονται στην προκατάληψη και υποκειμενικότητα του ερευνητή. 

Στην παρούσα έρευνα η μελέτη περίπτωσης προσπαθεί να μελετήσει βασικές 

παραμέτρους της χρήσης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στο νηπιαγωγείο. 

 

5.3 Δειγματοληψία 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας, αρχικά επιλέγονται τα πιο 

κοντινά υποκείμενα και η έρευνα συνεχίζεται ώσπου να επιτευχθεί το ζητούμενο μέγεθος 

του δείγματος, ή επιλέγεται το δείγμα το οποίο είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο 

από τον ερευνητή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η βολική δειγματοληψία είναι μία 

μέθοδος η οποία επιλέγεται συχνά σε μελέτες περίπτωσης (Cohen & Manion, 2007). 

Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκαν 25 νήπια, 15 κορίτσια και 10 αγόρια, τα 

οποία φοιτούσαν στο 21
ο
 Νηπιαγωγείο Πάτρας.  
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5.4 Τεχνικές και εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή δεδομένων οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ατομική 

ημιδομημένη συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. 

Η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε κατά το στάδιο της 

ανίχνευσης των αναπαραστάσεων των παιδιών πριν από την εφαρμογή του διδακτικού 

σεναρίου και κατά της δραστηριότητες αξιολόγησης και αναστοχασμού. Για την 

καταγραφή των απαντήσεων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρωνόταν από την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

Η συμμετοχική παρατήρηση χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 

του εκπαιδευτικού σεναρίου. Για την καταγραφή των παρατηρήσεων χρησιμοποιήθηκε 

ένα σύστημα καταγραφής με τη μορφή ημερολογίου, το οποίο ενημερωνόταν κατά τη 

διάρκεια και κυρίως μετά το τέλος κάθε διδακτικής παρέμβασης. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν συσκευές ηχογράφησης για την 

καταγραφή των συνομιλιών των ομάδων. 

 

5.5 Ανάλυση των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων είναι ποιοτική και ποσοτική. Πιο συγκεκριμένα, η 

ανάλυση του λόγου των μαθητών κατά την εργασία τους σε ομάδες έγινε ποιοτικά 

ακολουθώντας το μοντέλο ανάλυσης ομιλίας τουMercer (1996). Σύμφωνα με το μοντέλο 

αυτό οι μαθητές όταν δουλεύουν συνεργατικά αναπτύσσουν τα εξής είδη ομιλίας: 

Λόγος αμφισβήτησης: Χαρακτηρίζεται από διαφωνίες και εξατομικευμένες λήψεις 

αποφάσεων.  

Σωρευτικός λόγος: Οι μαθητές δομούν θετικά το λόγο τους χωρίς να ασκούν 

κριτική σε ό,τι λέει ο άλλος. Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις, 

επιβεβαιώσεις και αναδιατυπώσεις. 

Διερευνητικός λόγος: Οι μαθητές συζητούν εποικοδομητικά ο ένας τις ιδέες του 

άλλου. Συγκριτικά με τα άλλα δύο είδη, στο διερευνητικό λόγο η γνώση εκτίθεται 

περισσότερο δημόσια και ο συλλογισμός είναι περισσότερο ορατός. 
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Στη συνέχεια έγινε ποσοτική ανάλυση του λόγου που ανέπτυξαν οι ομάδες, 

υπολογίζοντας το ποσοστό των φράσεων επί του συνόλου, που ανήκουν σε κάθε είδος 

ομιλίας. 

Η ανάλυση των δεδομένων από τις δραστηριότητες ανίχνευσης και αξιολόγησης 

έγινε ποσοτικά. Αρχικά, με βάση τις απαντήσεις των μαθητών δημιουργήθηκαν 

κατηγορικές μεταβλητές και αφού έγινε υπαγωγή των απαντήσεων των μαθητών στις 

κατηγορίες αυτές ακολούθησε η ποσοτική ανάλυση. 
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6. Εκπαιδευτικό σενάριο 

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο είναι μια πλήρης διδακτική παρέμβαση με σκοπό, 

στόχους, προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και 

διδακτικών στρατηγικών, διαδικασία αξιολόγησης κλπ. που αποσκοπεί στην επίτευξη  

ενός  μαθησιακού  αποτελέσματος.  Χρησιμοποιεί  κατάλληλο υπολογιστικό περιβάλλον 

και αποσκοπεί στη διδασκαλία και τη μάθηση μιας ή περισσοτέρων βασικών εννοιών 

ενός γνωστικού αντικειμένου (Κόμης, 2011). 

Ο Κόμης (2011) προτείνει ένα ενδεικτικό μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών 

σεναρίων με ΤΠΕ το οποίο περιλαμβάνει επτά διακριτές φάσεις σε στενή σχέση μεταξύ 

τους και αλληλεπίδραση: 

Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Β. Οι αναπαραστάσεις των μαθητών  σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο και 

πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους  

Γ. Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Δ. Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Ε. Οι δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου (με χρήση 

κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών)  

ΣΤ. Η αξιολόγηση (μαθητών και εκπαιδευτικού σεναρίου) 

Ζ. Παρατηρήσεις – οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς   

Οι φάσεις αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και συνήθως δεν 

αναπτύσσονται με γραμμικό τρόπο παρότι υπάρχει μια λογική ακολουθία στη σειρά 

υλοποίησης. Για παράδειγμα, η ανάδειξη των πρότερων ιδεών και των αναπαραστάσεων 

προδιαγράφει τμήμα των δραστηριοτήτων υλοποίησης του σεναρίου: πρόκειται για 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανασκευή των πρότερων ιδεών και την αναδόμηση 

των αναπαραστάσεων. 
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Το μοντέλο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά μια αποκλειστική μέθοδο 

για το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά αποτελεί 

ένα πλαίσιο για την οργάνωση των διδακτικών παρεμβάσεων με γνώμονα τα ευρήματα 

της διδακτικής των επιστημών και την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας, δίνοντας 

έμφαση στην προστιθέμενη αξία της. 

6.1 Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας, βασίστηκε στη σχεδίαση και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο 

ακολουθεί το μοντέλο που προτείνει ο Κόμης (2011) προσαρμοσμένο κατάλληλα στο 

γενικότερο σκοπό της έρευνας.  

6.1.1 Το αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι κινητές υπολογιστικές 

συσκευές και η χρήση τους στο νηπιαγωγείο. Σκοπός του σεναρίου δεν είναι η 

διδασκαλία ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, αλλά γενικότερα η χρήση της 

ταμπλέτας από τους μαθητές και οι εξοικείωσή τους με αυτή. 

6.1.2 Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου εξυπηρετούν το γενικότερο σκοπό του, 

που είναι ουσιαστικά και ο σκοπός της έρευνας, δηλαδή η χρήση και η εξοικείωση με 

την ταμπλέτα. 

Οι στόχοι είναι χαμηλού επιπέδου και αφορούν απλές γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις και υψηλού επιπέδου, που αφορούν συγκεκριμένες ικανότητες. Στο πλαίσιο των 

στόχων χαμηλού επιπέδου, οι μαθητές πρέπει: 

 να μπορούν να κατονομάζουν τη συσκευή που χρησιμοποιούν 

 να περιγράφουν βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες της 

 να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόνομα την ταμπλέτα για τη διεξαγωγή 

απλών και βασικών λειτουργιών (π.χ. άνοιγμα, κλείσιμο κλπ.) 

 να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες μπροστά σε μία ταμπλέτα 
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Στο πλαίσιο των στόχων υψηλού επιπέδου οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να 

χειρίζονται την ταμπλέτα και τις εφαρμογές αποτελεσματικά σε απλές δραστηριότητες. 

 

6.1.3 Δραστηριότητες και διδακτικό υλικό του σεναρίου 

Το διδακτικό υλικό του σεναρίου περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους 

μαθητές κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων στις φάσεις της ανίχνευσης των 

αναπαραστάσεων των μαθητών, της αξιολόγησης και του αναστοχασμού και τις 

εφαρμογές Android που εγκαταστάθηκαν στις ταμπλέτες και χρησιμοποίησαν οι 

μαθητές. 

Προκειμένου να γνωρίσουν τα παιδιά διάφορους τρόπους αξιοποίησης της 

ταμπλέτας, επιλέχθηκαν εφαρμογές που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. 

Από τις εφαρμογές Android που χρησιμοποιήθηκαν, ορισμένες είναι συμπεριφοριστικού 

χαρακτήρα και ανήκουν στην κατηγορία Εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι υπόλοιπες είναι 

εποικοδομιστικού χαρακτήρα και ανήκουν στις κατηγορίες  προσομοίωση, εννοιολογική 

χαρτογράφηση και λογισμικό παραγωγικότητας. Η επιλογή των εφαρμογών του 

σεναρίου για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω, έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα των 

εφαρμογών της χρονικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε η έρευνα.  

Οι εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά τους αναλύονται παρακάτω παράλληλα με 

την ανάλυση των δραστηριοτήτων.  

Οι δραστηριότητες υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου σε συνδυασμό με το 

υλικό που χρησιμοποιήθηκε για κάθε μία είναι οι εξής: 

 

1
η
 Δραστηριότητα – Ανίχνευση (ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία) 

Οι δραστηριότητες ανίχνευσης αφορούν δραστηριότητες ψυχολογικής και 

γνωστικής προετοιμασίας κατά τις οποίες γίνεται αποτίμηση υπάρχουσας γνώσης και 

ανίχνευση ιδεών και αναπαραστάσεων. Επιπρόσθετα, οι ομάδες προετοιμάζονται για τη 

μετάβαση στις επόμενες δραστηριότητες.  
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Η πρώτη δραστηριότητα σχεδιάστηκε με σκοπό την ανίχνευση των 

αναπαραστάσεων των παιδιών για την ταμπλέτα. Η υλοποίησή της έγινε με ατομική 

ημιδομημένη συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της ατομικής συνέντευξης οι  μαθητές είχαν 

μπροστά τους τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής και κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν σε γενικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες της συσκευής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που έγιναν στα παιδιά ήταν οι εξής: 

1. Ταμπλέτα: Τι νομίζεις ότι είναι αυτό; (Με τι μοιάζει; Έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο;)  

2.Τι νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε με τη συσκευή; 

3. Πλήκτρο «πίσω»: Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν το πατήσουμε;  

4. Πλήκτρο «επιστροφή στο αρχικό μενού»: Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν το 

πατήσουμε; 

5. Κουμπί on/off: Τι  νομίζεις ότι θα συμβεί αν το πατήσουμε; 

7. Εικονίδιο κλειδαριάς (κλειδωμένη οθόνη): Τι νομίζεις ότι κάνει αυτό; Πώς 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε;  

Στη συνέχεια, την ατομική συνέντευξη ακολούθησε ατομικό σχέδιο του παιδιού 

για την ταμπλέτα και συζήτηση με το παιδί σχετικά με το περιεχόμενο απεικόνισης.  

 

2
η
 Δραστηριότητα  

Η δεύτερη δραστηριότητα είχε σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές 

λειτουργίες της ταμπλέτας. 

Κάθε ζευγάρι έχει μπροστά του την ταμπλέτα με την οποία θα εργαστεί. Μέσω 

της τεχνικής των ερωταποκρίσεων τα παιδιά καλούνται αρχικά να ανοίξουν την 

ταμπλέτα και να την ξεκλειδώσουν. 

Στη συνέχεια η ερευνήτρια περιγράφει το αντικείμενο της εφαρμογής που θα 

χρησιμοποιηθεί και  ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν το εικονίδιο της εφαρμογής 

στην αρχική οθόνη της ταμπλέτας.  
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Για τη διδασκαλία αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εφαρμογές 

συμπεριφοριστικού χαρακτήρα. 

Make Juice Now  

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στα παιδιά με τη μορφή παιχνιδιού να  επιλέγουν από 

μία λίστα εικόνες φρούτων και άλλων αντικειμένων με σκοπό να παράγουν ένα ποτήρι 

χυμό. Τα παιδιά καλούνται να μεταφερθούν ακολουθιακά στα διάφορα στάδια της 

εφαρμογής τις επιλέγοντας τα κατάλληλα εικονίδια.  

Zebra Paint 

Η εφαρμογή αυτή παρέχει έτοιμες σχεδιασμένες εικόνες τις οποίες πρέπει να 

χρωματίσει ο χρήστης. Τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα σχέδια και 

να το χρωματίσουν επιλέγοντας χρώματα από την παλέτα της εφαρμογής. 

Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές κλήθηκαν να κλείσουν την εφαρμογή, 

να μεταφερθούν στην αρχική οθόνη της ταμπλέτας και τέλος, να την απενεργοποιήσουν. 

 

3
η
 Δραστηριότητα  

Για τη δραστηριότητα αυτή αξιοποιήθηκε η εφαρμογή προσομοίωσης The Little 

Crane That Could. Το The Little Crane That Could είναι ένα παιχνίδι που προσομοιώνει 

το χειρισμό ενός γερανού. Ο χρήστης καλείται να χειριστεί το γερανό προκειμένου να 

ολοκληρώσει μία αποστολή. Μετά το τέλος της αποστολής ο χρήστης μεταφέρεται σε 

μεγαλύτερης δυσκολίας επίπεδο.  

Η εφαρμογή αυτή δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να 

χειριστούν το γερανό αναπτύσσοντας δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και 

προσανατολισμού. 

Αφού οι ομάδες ανοίξουν και ξεκλειδώσουν τις ταμπλέτες τους, ζητείται να 

εντοπίσουν και να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g6677.android.mjn&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dornbachs.zebra&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steenriver.littlecrane&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steenriver.littlecrane&hl=en


[27] 
 

Για να περιοριστεί η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας, δεν αξιοποιούνται  

όλες οι δυνατότητες και τα επίπεδα της εφαρμογής. Η χρήση της από τα παιδιά 

περιορίζεται στο πρώτο επίπεδο και στη χρήση μόνο ενός χειριστηρίου. 

Μπροστά και πίσω από το γερανό βρίσκονται δύο εμπόδια. Οι μαθητές καλούνται 

να μετακινήσουν το γερανό όσο πιο κοντά γίνεται στο εμπόδιο που βρίσκεται μπροστά 

του χωρίς να το ακουμπήσει. Στη συνέχεια, πρέπει να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία 

και για το εμπόδιο που βρίσκεται πίσω από το γερανό. Για να το καταφέρουν αυτό πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα το χειριστήριο που ελέγχει την κίνηση του γερανού 

μπροστά ή πίσω και την ταχύτητά του. Πρέπει να επιλέγουν τη σωστή κατεύθυνση 

(μπροστά ή πίσω) και την κατάλληλη ταχύτητα ώστε να έχουν τον έλεγχο του γερανού.  

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν την οπτική γωνία 

από την οποία βλέπουν το γερανό και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται σε τρεις 

φάσεις: 

Α) Η οθόνη ρυθμίζεται ώστε να φαίνεται η κάτοψη του γερανού  

Β) Η οθόνη ρυθμίζεται έτσι ώστε να βλέπουν τον γερανό από την πλάγια πλευρά 

του 

Γ) Η οθόνη ρυθμίζεται έτσι ώστε τα παιδιά βλέπουν το μπροστινό μέρος του 

γερανού 

 

4
η
 Δραστηριότητα 

Για τη δραστηριότητα αυτή αξιοποιείται η εφαρμογή εννοιολογικής 

χαρτογράφησης Mindomo. Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει εννοιολογικούς χάρτες και με τη χρήση εικόνων. Το χαρακτηριστικό αυτό 

είναι αρκετά σημαντικό για την προσχολική αγωγή, καθώς τα παιδιά σε αυτή την ηλικία 

δεν έχουν αναπτύξει την ικανότητα γραφής. 

Αφού γίνεται μία εισαγωγή στη χρήση του λογισμικού, ζητείται από τις ομάδες 

να δημιουργήσουν τους δικούς τους εννοιολογικούς χάρτες με θέμα τα επαγγέλματα που 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.EXswap.Mindomo&hl=en
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σχετίζονται με το λιμάνι και τα πλοία. Η επιλογή του θέματος έγινε με αφορμή την 

επίσκεψη του Νηπιαγωγείου στο λιμάνι της Πάτρας κάποιους μήνες νωρίτερα.  

Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας έχουν αποθηκευτεί στην ταμπλέτα 

εικόνες που αναπαριστούν άτομα που εργάζονται εντός και εκτός πλοίου και σαν 

κεντρική ιδέα χρησιμοποιείται η εικόνα που απεικονίζει το χώρο του λιμανιού. 

Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες εικόνες κατάλληλα ώστε 

να φτιάξουν τον εννοιολογικό χάρτη. 

 

5
η
 Δραστηριότητα 

Για τη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η ελεύθερη έκδοση της εφαρμογής 

“Simple Paint”, “Simple Paint Free”. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία 

λογισμικών παραγωγικότητας και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παράγει ελεύθερα 

σχέδια. Το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η δημιουργία από τις ομάδες ενός 

ελεύθερου σχεδίου με θέμα το λιμάνι. 

 

6
η
 Δραστηριότητα - Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη δραστηριότητα 

ανίχνευσης. Η ημιδομημένη ατομική συνέντευξη περιλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις και 

στο τέλος ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν την ταμπλέτα. 

Δραστηριότητα αναστοχασμού 

Μετά την εφαρμογή του σεναρίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμα σειρά ατομικών 

ημιδομημένων συνεντεύξεων με σκοπό την αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης από 

τους μαθητές. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει η δραστηριότητα αναστοχασμού είναι οι 

εξής: 

1. Τι μου άρεσε 

2. Τι δεν μου άρεσε 

3. Τι θα ήθελα να γνωρίσω την επόμενη φορά  

https://play.google.com/store/apps/details?id=virtualgs.paint&hl=en
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7. Ανάλυση δεδομένων 

7.1 Ανάλυση δεδομένων από δραστηριότητες ανίχνευσης και 

αξιολόγησης 

 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ανίχνευσης και αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, διεξήχθη ατομική ημιδομημένη συνέντευξη σε δείγμα 25 

μαθητών με σκοπό τη διερεύνηση των αναπαραστάσεών τους για την ταμπλέτα πριν την 

παρέμβαση και την αξιολόγηση τους μετά από αυτήν. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την ίδια 

τη συσκευή, τις λειτουργίες της και τον τρόπο χειρισμού της.  

Οι ερωτήσεις και οι κατηγορίες που προκύπτουν από τις απαντήσεις των 

μαθητών παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται με 

γκρίζο φόντο το κελί που περιέχει το ποσοστό της κατηγορίας στην οποία παρατηρείται 

η πλειοψηφία των απαντήσεων των μαθητών. 

Αρχικά, κατά την ανίχνευση παρουσιάστηκε στα παιδιά η συσκευή από την 

ερευνήτρια και τους ζητήθηκε να την αναγνωρίσουν και να την ονομάσουν. Η ίδια 

ερώτηση πραγματοποιήθηκε και κατά την αξιολόγηση. Ο Πίνακας 2  και η Εικόνα  1 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα. 

 

Τι νομίζεις ότι είναι 

αυτό;  

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Tablet / Ταμπλέτα 11 44% 25 100% 

Μικρός Η/Υ 3 12% 0 0% 

Μικρή τηλεόραση 2 8% 0 0% 

Μεγάλο τηλέφωνο / 

Κινητό 
6 24% 0 0% 

Άλλο 2 8% 0 0% 

Δεν ξέρω 1 4% 0 0% 

Σύνολο 25 100% 25 100% 
Πίνακας 2 – Ερώτηση 1: Τι νομίζεις ότι είναι αυτό; 
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Εικόνα  1 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παραπάνω, αρχικά μόλις το 

44% των μαθητών αναγνωρίζει τη συσκευή και την ονομάζει tablet/ταμπλέτα. Το 

υπόλοιπο 56% το ονομάζει με ποικίλους τρόπους. Περίπου το ένα τέταρτο των μαθητών 

το ονομάζει μεγάλο τηλέφωνο/κινητό ενώ το 12% το θεωρεί ως ένα μικρό Η/Υ. Δύο 

μαθητές το ονομάζουν μικρή τηλεόραση ενώ άλλοι δύο το αναφέρουν ως κάτι άλλο. 

Τέλος, υπάρχει και ένας μαθητής που δε γνωρίζει τι είναι. Μετά το πέρας της 

παρέμβασης και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης παρατηρούμε πως όλοι οι μαθητές 

ονομάζουν τη συσκευή με το σωστό όρο. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων ενασχόλησης με την ταμπλέτα η συσκευή αναφέρεται από την 

ερευνήτρια ως tablet/ταμπλέτα. Από τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται ότι 

αποδέχονται και χρησιμοποιούν το κοινά αποδεκτό όρο για τη συσκευή σε απόλυτο 

βαθμό. 

Στη διαδικασία της ανίχνευσης των αναπαραστάσεων των μαθητών ζητήθηκε από 

τους ίδιους να καταγράψουν  τι νομίζουν πως μπορεί να κάνει κάποιος με την ταμπλέτα. 

Στη συνέχεια και αφού εξοικειώθηκαν με τη χρήση της, να καταγράψουν για τι είδους 

δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τόσο οι αρχικές όσο και οι 

τελικές απαντήσεις των μαθητών φαίνονται στον Πίνακας 3. 
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Τι νομίζεις ότι 

μπορούμε να κάνουμε 

με τη συσκευή; 

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Παιχνίδια 17 68% 24 96% 

Φωτογραφίες / Εικόνες 7 28% 10 40% 

Βίντεο / Ταινίες 3 12% 3 12% 

Να μιλήσουμε 3 12% 1 4% 

Internet 2 8% 3 12% 

Να γράψουμε 3 12% 1 4% 

Μουσική / Τραγούδια 3 12% 2 8% 

Ζωγραφική 0 0% 15 60% 

Συγκεκριμένες 

εφαρμογές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

0 0% 3 12% 

Δεν ξέρω 2 8% 0 0% 
Πίνακας 3 - Ερώτηση 2: Τι νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε με τη συσκευή; 

 

 

Εικόνα  2 

 

Πριν την παρέμβαση, το 68% των μαθητών αναφέρει πως η ταμπλέτα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για παιχνίδια, το 28% αναφέρει πως με την ταμπλέτα μπορούμε να 

βγάλουμε φωτογραφίες ενώ ένα 12% πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή 
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για αναπαραγωγή βίντεο. Τρεις μαθητές αναφέρουν πως η ταμπλέτα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ομιλίας και άλλοι τρεις πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συσκευή συγγραφής. Σε ποσοστό 8% οι μαθητές αναφέρουν την περιήγηση στο 

διαδίκτυο ως μια δυνατότητα της συσκευής. Τέλος, δύο μαθητές απαντούν πως δε 

γνωρίζουν τη χρησιμότητα της συσκευής. 

Μετά την παρέμβαση, σχεδόν όλοι οι μαθητές (ποσοστό 96%) αναφέρουν πως 

μπορούν να παίξουν παιχνίδια με τη συσκευή και ένα 40% πως μπορεί να τη 

χρησιμοποιήσει για λήψη φωτογραφιών. Αμετάβλητο παραμένει το ποσοστό των 

μαθητών που αναφέρουν το βίντεο ως πιθανή χρήση της συσκευής ενώ μείωση 

παρουσιάζεται στην ομιλία (4%), τη συγγραφή (4%) και τη μουσική (8%). Αντίθετα, 

κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό που αναφέρει το 

Internet ως πιθανή χρήση της ταμπλέτας ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση στη χρήση της 

ταμπλέτας για ζωγραφική. Αξίζει να σημειωθεί πως τρεις μαθητές αναφέρουν ως πιθανές 

χρήσεις της συσκευής συγκεκριμένες εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές 

αναφέρουν έστω και μια χρήση. 

 Όπως μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, το 

άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100% μιας και οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να 

δώσουν περισσότερες από μία απαντήσεις. 
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Εικόνα  3 

Στη συνέχεια έγιναν κάποιες ερωτήσεις στους μαθητές σχετικά με τη λειτουργία 

της συσκευής. Ο Πίνακας 4 και η Εικόνα  3 δείχνουν τις απαντήσεις των μαθητών όταν 

ερωτήθηκαν ποια είναι η λειτουργία του πλήκτρου «πίσω» πριν και μετά την παρέμβαση.  

Πλήκτρο «πίσω». Τι 

νομίζεις ότι θα συμβεί αν το 

πατήσουμε; 

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Να πάει κάπου 2 8% 0 0% 

Μπροστά 1 4% 0 0% 

Ανοίγει τη συσκευή 6 24% 1 4% 

Κάτω 1 4% 0 0% 

Αριστερά 2 8% 0 0% 

Κλείνει τη συσκευή 2 8% 0 0% 

Πίσω 6 24% 17 68% 

Πάνω 1 4% 0 0% 

Εφαρμογή 2 8% 0 0% 

Αλλάζει εικονίδια 0 0% 2 8% 

Άλλο 2 8% 0 0% 

Δε θυμάμαι 0 0% 5 20% 

Σύνολο 25 100% 25 100% 
Πίνακας 4 – Ερώτηση 3: Πλήκτρο πίσω. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν το πατήσουμε; 
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Κατά τη διάρκεια ανίχνευσης, το 24% των μαθητών απαντά σωστά για το 

πλήκτρο «πίσω» ενώ το ακριβώς το ίδιο ποσοστό απαντά πως αυτό το πλήκτρο ανοίγει 

τη συσκευή. Σε ποσοστό 8% οι μαθητές απαντούν ότι πατώντας το πλήκτρο «πίσω» 

πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό απαντά πως πατώντας το εν 

λόγω πλήκτρο πηγαίνουμε αριστερά, κλείνει η συσκευή ή ανοίγουμε μια εφαρμογή. Σε 

μικρότερο ποσοστό (4%) οι μαθητές απαντούν πως το πλήκτρο «πίσω» μας πηγαίνει 

μπροστά, κάτω ή πάνω ενώ κάποια παιδιά δίνουν άλλες απαντήσεις όπως ότι με το 

πλήκτρο αυτό οι γονείς μπορούν να απενεργοποιούν την ταμπλέτα για τα παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, παρατηρείται αύξηση των μαθητών που 

απαντούν σωστά στην ερώτηση (68%) ενώ πλέον μόλις ένας μαθητής αναφέρει πως το 

πλήκτρο «πίσω» ανοίγει τη συσκευή. Παρουσιάζεται δε για πρώτη φορά και με ποσοστό 

8% η απάντηση πως το πλήκτρο «πίσω» αλλάζει εικονίδια. Τέλος, ενώ πριν την 

παρέμβαση όλοι οι μαθητές έδωσαν μια απάντηση, κατά την αξιολόγηση παρατηρείται 

ένα ποσοστό της τάξεως του 20% που δεν θυμάται ή δεν δίνει καμία απάντηση. 

Ο Πίνακας 5 και το διάγραμμα της Εικόνα  4 παρουσιάζουν τις απαντήσεις των 

μαθητών όταν ρωτήθηκαν για τη λειτουργία του πλήκτρου «επιστροφή στο αρχικό 

μενού». 

Πλήκτρο «επιστροφή 

στο αρχικό μενού». 

Τι νομίζεις ότι θα 

συμβεί αν το 

πατήσουμε; 

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Αρχή 2 8% 17 68% 

Μεγέθυνση οθόνης 2 8% 0 0% 

Κλείνει 3 12% 1 4% 

Ζωγραφική 0 0% 1 4% 

Φωτογραφία 2 8% 0 0% 

Εμφάνιση μηνύματος 1 4% 0 0% 

Ανοίγει 3 12% 0 0% 

Εικόνες 8 32% 0 0% 

Ήχος 1 4% 0 0% 

Πίσω 0 0% 2 8% 

Μπροστά 0 0% 1 4% 

Δεν ξέρω 3 12% 3 12% 

Σύνολο 25 100% 25 100% 
Πίνακας 5 - Ερώτηση 4: Πλήκτρο επιστροφή στο αρχικό μενού. Τι θα συμβεί αν το πατήσουμε; 
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Εικόνα  4 

Αρχικά, μόλις το 8% των μαθητών απαντούν πως το πλήκτρο αυτό μας οδηγεί 

στην αρχή του μενού που είναι και η σωστή απάντηση. Το ίδιο ποσοστό θεωρεί πως αυτό 

το πλήκτρο μεγεθύνει την εικόνα ή χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών. 

Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των μαθητών που θεωρεί πως με αυτο το πλήκτρο η 

ταμπλέτα είτε ανοίγει είτε κλείνει (12% η κάθε επιλογή) ενώ το ίδιο ποσοστό μαθητών 

δεν γνωρίζει ποια είναι η λειτουργία του πλήκτρου. Μόλις ένας μαθητής πιστεύει πως το 

πλήκτρο χρησιμοποιείται ως ένδειξη λάθους ενώ άλλος ένας θεωρεί πως με αυτό γίνεται 

η αναπαραγωγή αρχείων ήχου. Το μεγαλύτερο ποσοστό δε πιστεύει ότι το πλήκτρο 

«επιστροφή στο αρχικό μενού» έχει ως χρήση την διαχείριση εικόνων. 

Στη συνέχεια, και αφού οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση της συσκευής, 

παρατηρείται μικρότερη ποικιλία στις απαντήσεις. Η πλειοψηφία των μαθητών 

αναγνωρίζει πια πως το πλήκτρο έχει ως σκοπό την επιστροφή στο αρχικό μενού ενώ 

σχεδόν κανένας πια δε δίνει τις προηγούμενες λανθασμένες απαντήσεις εκτός από έναν 

που απαντά πως με αυτό το πλήκτρο κλείνει η ταμπλέτα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι εμφανίζονται πλέον νέες απαντήσεις που δεν υπήρχαν πριν από την 

παρέμβαση όπως η ζωγραφική (4%) και η πλοήγηση πίσω (8%) και μπροστά (4%). Τρείς 

μαθητές εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τη χρήση του πλήκτρου. 

Στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας ερωτήσεων οι μαθητές ερωτήθηκαν για τη 

λειτουργία του κουμπιού ON/OFF και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Κουμπί ON/OFF. Τι 

νομίζεις ότι θα 

συμβεί αν το 

πατήσουμε; 

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Αυξομείωση έντασης 2 8% 0 0% 

Φωτογραφία 3 12% 0 0% 

Ανοίγει 6 24% 14 56% 

Κλείνει 7 28% 0 0% 

Ανοίγει / Κλείνει 1 4% 11 44% 

Άλλη λειτουργία 3 12% 0 0% 

Δεν ξέρω 3 12% 0 0% 

Σύνολο 25 100% 25 100% 
Πίνακας 6 - Ερώτηση 5: Κουμπί ON/OFF. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν το πατήσουμε; 

 

 

Εικόνα  5 

Κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στις απαντήσεις 

των μαθητών. Η πλειοψηφία κινείται σε σωστή βάση μιας και οι απαντήσεις που 

συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι αυτές που έχουν σχέση με το άνοιγμα 

(24%), το κλείσιμο (28%) ή με το άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευής (4%). Παρόλα 

αυτά, οι μαθητές σαφώς επηρεασμένοι από άλλες συμβατικές συσκευές δίνουν και 

απαντήσεις όπως λήψη φωτογραφιών (12%), αυξομείωση της έντασης (8%). Υπήρχαν 

και απαντήσεις που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες και γι’ αυτό 
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εμπίπτουν στην κατηγορία «Άλλη λειτουργία». Τέλος, 3 μαθητές απαντούν πως δε 

γνωρίζουν. 

Έπειτα από την παρέμβαση, το σύνολο των μαθητών απαντά στην ερώτηση και 

όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, όλες οι απαντήσεις κινούνται γύρω από το άνοιγμα 

(56%) και το ξάνοιγμα και το κλείσιμο της ταμπλέτας (44%). 

Όταν οι μαθητές ερωτώνται για το εικόνα της κλειδωμένης οθόνης (εικονίδιο 

κλειδαριάς), αρχικά οι μαθητές δείχνουν να καταλαβαίνουν διαισθητικά τη χρησιμότητα 

του αλλά μόνο μετά την παρέμβαση ξεκαθαρίζουν τι ακριβώς κάνει. 

Εικονίδιο κλειδαριάς.  

Τι είναι; 

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Ανοίγει / Κλείνει 2 8% 0 0% 

Κλειδώνει 11 44% 0 0% 

Κλειδώνει / Ξεκλειδώνει 1 4% 3 12% 

Ανοίγει 3 12% 0 0% 

Ξεκλειδώνει 6 24% 22 88% 

Κωδικός 1 4% 0 0% 

Δεν ξέρω 1 4% 0 0% 

Σύνολο 25 100% 25 100% 

Πίνακας 7 - Ερώτηση 6: Εικονίδιο κλειδαριάς. Τι είναι; 

 

Εικόνα  6 
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Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει ο Πίνακας 7, κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης 

οι μαθητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία (92%) απαντούν πως το εικονίδιο 

κλειδαριάς χρησιμοποιείται για να ανοίγουμε/κλείνουμε ή να 

κλειδώνουμε/ξεκλειδώνουμε την ταμπλέτα χωρίς όμως να μπορούν στο σύνολο τους να 

συμφωνήσουν στη σωστή απάντηση. Μόνο ένας μαθητής θεωρεί πως με το πλήκτρο 

αυτό γίνεται η εισαγωγή κωδικού ενώ ένας ακόμα δε γνωρίζει. 

Ύστερα από την εξοικείωση των μαθητών με τη συσκευή, παρατηρούμε πως 

υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία στις απαντήσεις με το 88% να απαντά πως με αυτο το 

πλήκτρο ξεκλειδώνουμε τη συσκευή ενώ 3 μαθητές θεωρούν πως αυτό το πλήκτρο 

χρησιμεύει και για το κλείδωμα της συσκευής. Παρατηρούμε τέλος πως πλέον δεν 

υπάρχει μαθητής που να μη γνωρίζει. 

Η τελευταία ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές είχε πάλι ως θέμα την 

κλειδωμένη οθόνη. Αυτή τη φορά οι μαθητές ερωτήθηκαν πώς χρησιμοποιείται το η 

κλειδαριά που απεικονίζεται στην οθόνη. Ο Πίνακας 8 και η Εικόνα  7 παρουσιάζουν 

συγκεντρωτικά τις απαντήσεις. 

Εικονίδιο κλειδαριάς. 

Πώς μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε; 

Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Το πατάμε 13 52% 1 4% 

Περιστροφή 3 12% 0 0% 

Σύρουμε 3 12% 24 96% 

Δεν ξέρω 6 24% 0 0% 

Σύνολο 25 100% 25 100% 
Πίνακας 8 - Ερώτηση 7: Εικονίδιο κλειδαριάς. Πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε; 

 

Εικόνα  7 
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Παρατηρούμε ότι ενώ αρχικά μόλις τρεις μαθητές γνώριζαν πώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η κλειδαριά, κατά την αξιολόγηση όλοι εκτός από έναν είχαν 

αφομοιώσει την σωστή χρήση. 

Σαν τελευταία δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν τη 

συσκευή που χρησιμοποίησαν. Οι μαθητές δημιούργησαν δύο σχέδια, ένα κατά τη 

διάρκεια της ανίχνευσης και ένα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Σημειώνεται πως 

στη φάση της ανίχνευσης οι μαθητές έχουν μπροστά τους την ταμπλέτα κλειστή, ενώ στη 

φάση της αξιολόγησης οι μαθητές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την ταμπλέτα στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε. Ο Πίνακας 9 και το διάγραμμα της 

Εικόνα  8 συνοψίζουν τις κατηγορίες καθώς και πόσα σχέδια αντιστοιχούν σε κάθε 

κατηγορία σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό. 

Σχέδιο Ανίχνευση Αξιολόγηση 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Πλαίσιο 6 24% 3 12% 

Πλαίσιο και κουμπιά 3 12% 0 0% 

Κλειδωμένη οθόνη 1 4% 1 4% 

Πλήκτρα λειτουργιών 5 20% 1 4% 

Εικονίδια εφαρμογών 8 32% 16 64% 

Περιβάλλον 

εφαρμογής 

2 8% 3 12% 

Κανένα σχέδιο 0 0% 1 4% 
Πίνακας 9 - Αποτελέσματα σχεδίων ταμπλέτας 

 

Εικόνα  8 
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Κατηγορία «πλαίσιο»: Οι μαθητές σχεδιάζουν μόνο το εξωτερικό περίγραμμα. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται το 24% στη φάση της ανίχνευσης και το 12% στη φάση 

της αξιολόγησης.  

Κατηγορία «πλαίσιο και κουμπιά»: Οι μαθητές σχεδιάζουν το πλαίσιο και τα 

εξωτερικά πλήκτρα αφής , τα κουμπιά ή/και η κάμερα. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται το 

12% των σχεδίων κατά τη φάση της ανίχνευσης. Κανένα σχέδιο δεν παρουσιάζει αυτά τα 

χαρακτηριστικά κατά τη φάση της αξιολόγησης.  

Κατηγορία «κλειδωμένη οθόνη»: Συμπεριλαμβάνει τα σχέδια στα οποία 

απεικονίζεται η οθόνη με το που ανοίγει η συσκευή με την κλειδαριά και την 

ημερομηνία. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται μόλις ένα σχέδιο κατά τη φάση της 

ανίχνευσης και κατά τη φάση της αξιολόγησης.  

Κατηγορία «πλήκτρα λειτουργιών»: Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούμε τα 

σχέδια στα οποία σχεδιάζονται τα εικονίδια λειτουργιών στην κύρια οθόνη. Στην 

κατηγορία αυτή υπάγεται το 20% των σχεδίων κατά τη φάση της ανίχνευσης και μόλις το 

4% των σχεδίων κατά τη φάση της αξιολόγησης. 

Κατηγορία «εικονίδια εφαρμογών»: Τα σχέδια περιλαμβάνουν εικονίδια 

εφαρμογών. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται το 32% των σχεδίων κατά τη φάση της 

ανίχνευσης το οποίο διπλασιάστηκε κατά τη φάση της αξιολόγησης. 

Κατηγορία «περιβάλλον εφαρμογής»: Οι μαθητές σχεδιάζουν το περιβάλλον μίας 

εκ των εφαρμογών που χρησιμοποίησαν. Αρχικά δύο σχέδια υπάγονται σε αυτή την 

κατηγορία ενώ κατά τη φάση της αξιολόγησης τα σχέδια είναι τρία. 

Όπως παρατηρείται από τον αριθμό και το ποσοστό στην τελευταία κατηγορία 

«κανένα σχέδιο», όλοι οι μαθητές παρέδωσαν από ένα σχέδιο κατά τη φάση της 

ανίχνευσης ενώ ένας μαθητής δεν παρέδωσε τίποτα κατά τη φάση της αξιολόγησης. 
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Εικόνα  9 

7.2 Ανάλυση δεδομένων από δραστηριότητα αναστοχασμού 

Κατά τη Δραστηριότητα Αναστοχασμού για την ταμπλέτα, ζητήθηκε από τους 

μαθητές να περιγράψουν τι τους άρεσε, τι δε τους άρεσε και τι θα ήθελαν να γνωρίσουν 

την επόμενη φορά. Οι απαντήσεις των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται με γκρίζο 

φόντο το κελί που περιέχει το ποσοστό της κατηγορίας στην οποία παρατηρείται η 

πλειοψηφία των απαντήσεων των μαθητών. 

Οι μαθητές έδωσαν περισσότερες από μία απαντήσεις και για το λόγο αυτό το 

άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100% στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 Αρχικά οι μαθητές ερωτήθηκαν τι τους άρεσε στην όλη δράση. Ο Πίνακας 10 

και το διάγραμμα της Εικόνα  9 παρουσιάζουν τον αριθμό και το ποσοστό των 

απαντήσεων που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

Τι μου άρεσε Αριθμός Ποσοστό 

Όλα τα παιχνίδια 7 28% 

Το παιχνίδι με τους χυμούς 11 44% 

Συνεργασία 10 40% 

Ζωγραφική 9 36% 

Το λιμάνι 4 16% 

Το ξεκλείδωμα της ταμπλέτας 1 4% 

Ο γερανός 3 12% 
Πίνακας 10 - Απαντήσεις μαθητών στη δραστηριότητα αναστοχασμού (Τι μου άρεσε) 
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Σε ποσοστό 28% οι μαθητές απάντησαν πως τους άρεσαν όλα τα παιχνίδια. 

Κάποιοι μαθητές ανέφεραν κάποια παιχνίδια που τους άρεσαν περισσότερο όπως το 44% 

που ανέφερε το “Make Juice Now” (το παιχνίδι με τους χυμούς), το 36% που ανέφερε τη 

ζωγραφική και το 16% που ανέφερε τον εννοιολογικό χάρτη (λιμάνι). Επιπλέον, τρεις 

μαθητές απάντησαν πως τους άρεσε το παιχνίδι με το γερανό και ένας το ξεκλείδωμα της 

ταμπλέτας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι μαθητές σε ποσοστό 40% 

απάντησαν πως τους άρεσε η κοινή δραστηριότητα με τους συμμαθητές τους. 

Ο Πίνακας 11 και το αντίστοιχο διάγραμμα (Εικόνα  10) συνοψίζουν τις 

απαντήσεις των μαθητών όταν ερωτήθηκαν τι δεν τους άρεσε. 

 

Τι δε μου άρεσε Αριθμός Ποσοστό 

Ο γερανός 10 40% 

Το λιμάνι 4 16% 

Που μοιραζόμουν την 
ταμπλέτα 

2 8% 

Η ζωγραφική 3 12% 

Μου άρεσαν όλα 7 28% 

Καμία απάντηση 1 4% 
Πίνακας 11 - Απαντήσεις μαθητών στη δραστηριότητα αναστοχασμού (τι δε μου άρεσε) 

 

 

Εικόνα  10 
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Παρατηρούμε πως οι απαντήσεις των μαθητών επικεντρώθηκαν σε 

συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι μαθητές απάντησαν σε ποσοστό 40% πως δεν τους άρεσε 

η εφαρμογή προσομοίωσης “The Little Crane That Could” (γερανός), η εννοιολογική 

χαρτογράφηση (λιμάνι) σε ποσοστό 16% και η ζωγραφική σε ποσοστό 12%. Δύο 

μαθητές ανέφεραν πως δεν τους άρεσε που μοιράζονταν την ταμπλέτα ενώ το 28% των 

μαθητών απάντησε πως δεν υπήρχε τίποτα που να μην τους άρεσε. Τέλος, ένα από τα 

παιδιά δεν έδωσε καμία απάντηση στην ερώτηση. 

Συμπληρωματικά, ζητήθηκε από κάθε παιδί να αξιολογήσει τις εφαρμογές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης τοποθετώντας δίπλα από την 

εικόνα κάθε εφαρμογής ένα αυτοκόλλητο κατάλληλου χρώματος. Τα χρώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν και η ερμηνεία τους είναι: α) πράσινο = μου άρεσε πολύ, β) κίτρινο = 

μου άρεσε λίγο, Π4) κόκκινο = δεν μου άρεσε καθόλου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

των εφαρμογών από τα παιδιά παρουσιάζεται στην Εικόνα  11 και στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Make Juice Now Zebra Paint The Little Crane 

That Could 

Mindomo Simple Paint 

Πολύ 100 % 63% 33% 42% 42% 

Λίγο  0% 29% 42% 21% 46% 

Καθόλου 0% 8% 25% 37% 12% 

Εικόνα  11 
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Όπως φαίνεται, οι εφαρμογές κλειστού τύπου (Make Juice Now και Zebra Paint) 

είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών, ενώ η εφαρμογή εννοιολογικής 

χαρτογράφησης (Mindomo) και η εφαρμογή προσομοίωσης (The Little Crane That 

Could) τους αρέσουν λιγότερο. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι εφαρμογές κλειστού τύπου ήταν πιο απλές για τα παιδιά, ενώ οι υπόλοιπες και 

κυρίως η εννοιολογική χαρτογράφηση και η προσομοίωση, τα δυσκόλεψαν περισσότερο, 

όπως παρατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της έρευνας.  

Οι απαντήσεις των μαθητών στην τελευταία ερώτηση που τους τέθηκε σε αυτή τη 

δραστηριότητα είναι συγκεντρωμένες στον Πίνακας 12. 

Τι θα ήθελα να γνωρίσω 

την επόμενη φορά 
Αριθμός Ποσοστό 

Περισσότερα παιχνίδια 15 60% 

Να πατήσω όλα τα εικονίδια 1 4% 

Την ταμπλέτα σαν συσκευή 

επικοινωνίας 
5 20% 

Περισσότερη ώρα με την 

ταμπλέτα 
1 4% 

Περισσότερα χρώματα 1 4% 

Μεγαλύτερα πλήκτρα 1 4% 

Πιο εύκολα παιχνίδια 1 4% 

Δεν ξέρω 3 12% 

Αναπαραγωγή πολυμέσων 3 12% 
Πίνακας 12 - Απαντήσεις μαθητών στη δραστηριότητα αναστοχασμού (τι θα ήθελα να γνωρίσω την επόμενη 

φορά) 

Το 60% των μαθητών την επόμενη φορά θα ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη 

ποικιλία παιχνιδιών. Παιχνίδια που τα έχουν δει σε ταμπλέτες που έχουν άτομα στο 

στενό τους περιβάλλον καθώς και παιχνίδια που έχουν δει σε παιχνιδομηχανές και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πέντε μαθητές θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την 

ταμπλέτα σαν συσκευή επικοινωνίας ενώ τρεις μαθητές θα ήθελαν να τη 

χρησιμοποιήσουν για να ακούσουν μουσική και να δουν βίντεο. Τέλος, ποσοστό 4% των 

μαθητών θα ήθελε την επόμενη φορά να εξερευνήσει περισσότερο τη συσκευή, να έχει 

πιο εύκολα παιχνίδια, περισσότερα χρώματα και μεγαλύτερα πλήκτρα ενώ 3 μαθητές δεν 

απάντησαν. 
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7.3 Ανάλυση του λόγου των μαθητών κατά την εργασία στις ομάδες 

 

Από τις δώδεκα ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση του λόγου για τις δύο για να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη 

της ομάδας. Η επιλογή των ομάδων έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο 

δουλειά τους. 

Η Ομάδα 1 αποτελείται από δύο κορίτσια, τα οποία έδειξαν να συνεργάζονται 

ομαλά σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Η Ομάδα 2 αποτελείται από ένα 

αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία έδειξαν, ιδιαίτερα στην αρχή της παρέμβασης, στοιχεία 

ανταγωνισμού όσον αφορά στην κατοχή της ταμπλέτας. Σε αυτή την ομάδα ήταν 

περισσότερο έντονος ο λόγος αμφισβήτησης σε σχέση με τις άλλες ομάδες, όμως το 

χαρακτηριστικό αυτό μειωνόταν κάθε φορά με την εξέλιξη της παρέμβασης. 

Στη συνέχεια, αναφέρονται τα είδη του λόγου (Mercer, 1996) που ανέπτυξαν οι 

ομάδες συνολικά κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων και το ποσοστό 

εμφάνισής τους. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν ακολουθούν το μοντέλο που 

προτείνει ο Mercer (1996),  και χωρίζονται σε λόγο «αμφισβήτησης», «σωρευτικό λόγο» 

και «διερευνητικό λόγο». Στις κατηγορίες αυτές προστέθηκε και ο «ατομικός λόγος», 

δηλαδή ο λόγος προς τον εαυτό κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Αυτός ο λόγος 

είναι σχετικός με τη δραστηριότητα και αντιπροσωπεύει σκέψεις των μαθητών που 

εκφράζονται δυνατά. Επίσης, υπάρχει η κατηγορία «συνομιλία με την ερευνήτρια». Το 

είδος αυτό αντιπροσωπεύει ερωτήσεις των μαθητών προς την ερευνήτρια κυρίως για την 

αναζήτηση βοήθειας ή διευκρινίσεων. Τέλος, τα υπόλοιπα σημεία του διαλόγου ανάμεσα 

στις ομάδες, τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά που 

εξακολουθούν να σχετίζονται με τις δραστηριότητες, έχουν ομαδοποιηθεί στην 

κατηγορία «άλλο». Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται κυρίως η συνομιλία των 

μαθητών με την ερευνήτρια στην αρχή κάθε δραστηριότητας όταν η ερευνήτρια 

απευθύνεται σε όλη την τάξη. 
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Στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα είδη ομιλίας 

και τα ποσοστά τους ανά ομάδα  συνολικά σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες. 

 

Είδος λόγου 
Ομάδα 1 Ομάδα 2 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Αμφισβήτησης 10 5% 53 20% 

Σωρευτικός 109 50% 122 47% 

Διερευνητικός 21 10% 28 11% 

Συνομιλία με την 

ερευνήτρια 
43 20% 

14 5% 

Ατομικός 9 4% 10 4% 

Άλλο 27 12% 34 13% 

Σύνολο 219 100% 261 100% 

Πίνακας 13: Είδος λόγου συνολικά ανά ομάδα 

 

Εικόνα  12: Είδος λόγου συνολικά ανά ομάδα 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα και στις δύο ομάδες κυριαρχεί ο σωρευτικός λόγος 

ενώ τα ποσοστά ανάπτυξης διερευνητικού λόγου και στις δύο ομάδες είναι χαμηλά. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη λόγου που αναπτύχθηκαν ανά 

διδασκαλία και ανά εφαρμογή για κάθε ομάδα. 

Ομάδα 1 

Είδος λόγου 

Make juice now 

(Εκπαιδευτικό 

παιχνίδι) 

Zebra paint 

(Εκπαιδευτικό 

παιχνίδι) 

The Little 

Crane That 

Could 

(Προσομοίωση) 

Mindomo 

(Εννοιολογική 

χαρτογράφηση) 

Simple Paint 

(Λογισμικό 

παραγωγικότητας) 

Αμφισβήτησης 
0% 0% 

9% 4% 3% 

Σωρευτικός 
53% 67% 

37% 53% 56% 

Διερευνητικός 
0% 0% 

5% 17% 19% 

Συνομιλία με 

την ερευνήτρια 
21% 22% 

26% 14% 16% 

Άλλο 
26% 11% 

11% 10% 6% 

Ατομικός 
0% 0% 

12% 1% 0% 
Πίνακας 14: Είδος λόγου Ομάδας 1 

 

 

Εικόνα  13: Είδος λόγου Ομάδας 1 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, ο λόγος που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας στις δραστηριότητες που αξιοποίησαν τις εφαρμογές “Make Juice Now” και 

“Zebra Paint” είναι κυρίως σωρευτικός. Τα παιδιά επιβεβαιώνουν το ένα τις κινήσεις του 

άλλου ή συμφωνούν με αυτές, χωρίς όμως να ασκούν κριτική. 
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Make Juice Now 

11. Π2 : Διάλεξε ποτήρι  

12. Π1 : Αυτό; 

13. Π2 : Ναι… Πώς συνεχίζουμε; 

14. Π1 : Με το μωβ… Πάτα το μωβ…  

15. Π2 : ωωω… Διάλεξε φρούτο  

 

Zebra Paint 

39. Π2 : Πράσινο λέω να βάλω 

40. Π1 : Ναι 

 

42. Π2 : Τώρα εσύ ; 

43. Π1 : Κόκκινο  

44. Π2 : Μ αρέσει αυτό…   

 

Ακολουθεί σε ποσοστό εμφάνισης η συνομιλία με την ερευνήτρια. Στο ακόλουθο 

παράδειγμα φαίνονται αποσπάσματα της συνομιλίας, στα οποία τα παιδιά φαίνονται να 

αναζητούν βοήθεια. 

24. Π2 : Κυρία λέει κάτι (εννοεί κάποιο μήνυμα που εμφανίζει η εφαρμογή) 

 

34. Π2 : Κυρία τι κάνουμε εδώ; 

 

41. Π2 : Κυρία έκανα λάθος 

 

Τέλος, η ανάπτυξη λόγου αμφισβήτησης, ατομικού λόγου ή διερευνητικού λόγου 

είναι μηδενική. 

 

Στις δραστηριότητες προσομοίωσης, εννοιολογικής χαρτογράφησης και 

λογισμικού παραγωγικότητας και πάλι είναι συχνότερη η εμφάνιση του σωρευτικού 

λόγου. 

 



[49] 
 

The Little Crane That Could 

18. Π2 : Ποιο να πατήσουμε;  

19. Π1:  Να πατήσω αυτό; 

20. Π2 : Πάτα 

 

26. Π2 : Έτσι; 

27. Π1 : Ναι έτσι 

28. Π2 : Ναι… 

 

 

Mindomo 

48. Πρώτα πάνω στο πλοίο … 

49. Π1 : Πάτα το εσύ  

50. Π2 : Αυτό θα πατήσω  

51. Π1 : Μπράβο  

52. Π2 :Και μετά να βάλουμε αυτό… 

 

 

Simple Paint 

1. Π1 : Τι να κάνουμε; Να κάνουμε μπλε τη θάλασσα; 

2. Π2 : Αυτό το μπλε ή αυτό; 

3. Π1 : Αυτό  

4. Π2 : Ευχαριστώ  

 

27. Π1 : Τα γράμματα μέσα; 

28. Π2: Να βάλουμε γραμμές έτσι; 

29. Π1 :  Ωραία 

 

 

 Η συνομιλία με την ερευνήτρια εξακολουθεί να υπάρχει όπως και στις άλλες 

δραστηριότητες, κυρίως για βοήθεια σε σχέση με την εφαρμογή ή για επιβεβαίωση των 

επιλογών των μαθητών.  
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The Little Crane That Could 

11. Π2 : Ποιο κυρία; 

 

21. Π2 : Κυρία τρακάραμε! 

 

50.  Π2 : Κυρία μας κάνει πάνω κάτω 

 

Mindomo 

35. Π2 : Κυρία τώρα τι θα κάνουμε; (πάτησαν λάθος πλήκτρο)  

 

47. Π2 : Κυρία εμάς είναι πάνω 

 

Simple Paint 

20. Π2 : Κυρία δεν πάει στο κίτρινο  

21. Π1 : Κυρία κόλλησε  

22. Π2 : Κυρία δεν μπορούμε να το κάνουμε καλά 

 

Ο λόγος αμφισβήτησης, αν και σε μικρό ποσοστό, κάνει την εμφάνισή του στις 

τρεις αυτές δραστηριότητες. 

 

The Little Crane That Could 

35. Π2 : Όχι , αυτό είναι το πίσω. Πρέπει να πας πίσω .  

36. Π2 :  Όχι τώρα, όχι τώρα! 

49. Π1 : Εγώ!  

 

Mindomo 

30. Π2 : Όχι ..  Τις γραμμούλες ..  

42. Π2 :  Όχι,  μέσα στο πλοίο  

 



[51] 
 

Τέλος, οι ομάδες αναπτύσσουν διερευνητικό λόγο και στις τρεις αυτές 

δραστηριότητες.  Κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με την εφαρμογή προσομοίωσης ο 

διερευνητικός λόγος παρουσιάζει την μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Η εικόνα αυτή 

αλλάζει στις δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης και λογισμικού 

παραγωγικότητας, καθώς ο διερευνητικός λόγος είναι το δεύτερο σε συχνότητα χρήσης 

είδος λόγου μετά τον σωρευτικό. 

 

The Little Crane That Could 

15. Π1 : Έχει βελάκια πάνω!  

16. Π2 : Ναι δείχνουν μπροστά και πίσω  

17. Π1 : Άρα το μετακινεί; 

18. Π2 : Ναι το πηγαίνει μπροστά και πίσω  

 

Mindomo 

33. Π2 : Πρέπει να βάλουμε μία που να δείχνει μέσα (εννοεί εικόνα) 

34. Π1 : Να δούμε ποιες έχουμε…  

35. Π1 : Τι εικόνα να βάλουμε; Έξω;  

36. Π2 : Όχι,  μέσα στο πλοίο  

37. Π2 : Αυτός δεν δουλεύει μέσα στο πλοίο; 

38. Π1 : Ναι μέσα είναι. Να βάλουμε το μπαρ δηλαδή 

 

Simple Paint 

1. Π2 : Τώρα θέλουμε χρώματα  

2. Π1 : Να βάλουμε γκρι. Το εισιτήριο είναι γκρι  

3. Π2 : Αλλά δεν έχουμε γκρι  

4. Π1 : Να βάλουμε αυτό να δούμε 

5. Π2 : Μοιάζει με γκρι  
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Ομάδα 2 

Στη συνέχεια αναλύεται το είδος του διαλόγου που ανέπτυξαν τα μέλη της 

Ομάδας 2 σε κάθε δραστηριότητα. 

Είδος λόγου 

Make juice now 

(Εκπαιδευτικό 

παιχνίδι) 

Zebra paint 

(Εκπαιδευτικό 

παιχνίδι) 

The Little 

Crane That 

Could 

(Προσομοίωση) 

Mindomo 

(Εννοιολογική 

χαρτογράφηση) 

Simple Paint 

(Λογισμικό 

παραγωγικότητας) 

Αμφισβήτησης 
17% 28% 22% 20% 15% 

Σωρευτικός 
60% 64% 46% 38% 42% 

Διερευντικός 
0% 0% 10% 10% 25% 

Συνομιλία με 

την ερευνήτρια 
6% 4% 9% 6% 2% 

Άλλο 
14% 4% 8% 21% 13% 

Ατομικός 
3% 0% 5% 6% 2% 

Πίνακας 15: Είδος λόγου Ομάδας 2 

 

Εικόνα  14: Είδος λόγου Ομάδας 2 

 

Όπως στην Ομάδα 1, σε όλες τις δραστηριότητες το κυρίαρχο είδος ομιλίας της 

Ομάδας 2 είναι ο σωρευτικός λόγος.   

Πιο συγκεκριμένα, για τις δραστηριότητες “Make Juice Now” και “Zebra Paint”, 

τα ακόλουθα αποσπάσματα δείχνουν ότι τα μέλη της ομάδας προσπαθούν να 

ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα επιβεβαιώνοντας άκριτα το ένα τις προτάσεις του 

άλλου. 
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Make Juice Now 

16. Π3 : Σειρά σου  

17. Π4 : Τη φράουλα θέλω  

18. Π3 : Τώρα τι πατάω; Αυτό; 

19. Π4 : Ωραία 

20. Π3 : Για κοίτα εδώ… 

21. Π4 : Τώρα αυτό λες;  

22. Π3 : Ναι, για βάλε αυτό… 

 

Zebra Paint 

45. Π4 : Δεν είχες πάρει το χρώμα… Μπράβο..  

46. Π3 : Ορίστε  

47. Π4 : Είδες?  

48. Π3 : Το άλλαξα 

49. Π4 : Δεν πειράζει..  

 

Ακολουθεί σε ποσοστό εμφάνισης ο λόγος αμφισβήτησης. Στα ακόλουθα 

αποσπάσματα παρατηρείται διαφωνία μεταξύ των μελών της ομάδας για τη δράση στο 

πλαίσιο της εφαρμογής και για το χρόνο κατοχής της ταμπλέτας. 

Make Juice Now 

28. Π4 : Ποιο; Αυτό με τα γράμματα; Τι κάνεις;  

29. Π4 : Πάτα αυτό , όχι και τα δύο! 

 

31. Π4 : Κυρία ξαναπαίζει, εγώ είμαι τώρα! 

 

35. Π3 : Κι εγώ να κάνω!  

 

Zebra Paint 

40. Π3 : Τώρα εγώ  

41. Π4 : Εγώ τώρα, μία ο ένας μία ο άλλος 

42. Π3 : Κι εγώ  

43. Π4 : Εγώ τώρα.  
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Σε συχνότητα εμφάνισης ακολουθεί η συνομιλία με την ερευνήτρια.  

26 Π4 : Κυρία…  

 

38. Κυρία ξαναβγήκαμε… (εννοεί από το περιβάλλον της εφαρμογής) 

 

44. Κυρία δεν μ’ αφήνει να κάνω 

 

Όπως φαίνεται στα παραπάνω παραδείγματα, οι μαθητές απευθύνονται στην 

ερευνήτρια όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την εφαρμογή, ή όταν διεκδικούν το 

χειρισμό της ταμπλέτας από το άλλο μέλος της ομάδας.  

Ο ατομικός λόγος παρατηρείται σε πολύ μικρό ποσοστό, ενώ ο διερευνητικός 

λόγος απουσιάζει και από αυτή την ομάδα. 

Στις δραστηριότητες προσομοίωσης και εννοιολογικής χαρτογράφησης και 

λογισμικού παραγωγικότητας και πάλι πιο συχνή είναι η εμφάνιση του σωρευτικού 

λόγου, με τους μαθητές να δομούν θετικά ο ένας στις ιδέες του άλλου, χωρίς να ασκούν 

κριτική. 

The Little Crane That Could 

32. Π4 : Πήγαινε πίσω.  

33. Π3 : Ναι πίσω… 

34. Π4 : Για πήγαινε κι άλλο… Στοπ! 

35. Π3 : Ωπ! Το πήγα 

36. Π3 : Μην το χτυπήσεις! Σιγά-σιγά...  

37. Π4 : Ναι… Δεν τράκαρα!  

 

Mindomo 

27. Π3 : Αυτό?  

28. Π4 : Ναι  

29. Π4: Να την πατήσω; (τη φωτογραφία εννοεί)  

30. Π3 : Να το! Το κάναμε!  
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Simple Paint 

29. Π4 : Κοίτα! Έλα να σου δείξω πώς το κάνουμε  

30. Π3 : Α έτσι πάει? 

31. Π4 : Να κάνουμε το γύρω γύρω κόκκινο και το μέσα καφέ?  

32. Π3: Ναι ,κάνε εσύ το γύρω γύρω  

33. Π4 : Το υπόλοιπο πώς θέλεις? Κόκκινο κίτρινο μπλε?  

 

Όπως φαίνεται, τα παιδιά αποκρίνονται θετικά το ένα στις ιδέες του άλλου χωρίς 

όμως να ασκούν κριτική. Ακόμα στην περίπτωση που το ένα μέλος βοηθάει το άλλο, 

όπως στο τελευταίο απόσπασμα από τα παραπάνω, δεν παρατηρείται κάποια προσπάθεια 

να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες τη διαδικασία. 

Ο λόγος αμφισβήτησης εμφανίζεται έντονα και σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Στη δραστηριότητα προσομοίωσης τα παιδιά φαίνονται να διαφωνούν για τη 

θέση της ταμπλέτας πάνω στο θρανίο αλλά και για τη διατήρηση της σειράς τους.  

7. Π3 : Μία ώρα κάνει. Στη μέση να το έχουμε!  

8. Π4 : Μην το παίρνεις μπροστά σου (αναφέρονται στην ταμπλέτα) 

 

20. Π4 : Μην πειράζεις το τιμόνι!  

45. Π4 :  Τώρα παίζω εγώ  

46. Π4  : Ξέρω, ξέρω  

 

Και στη δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης υπάρχει διαφωνία 

ανάμεσα στα μέλη της. Το ένα μέλος δρα ατομικά, χωρίς την συγκατάθεση του άλλου, το 

οποίο διαμαρτύρεται. 

43. Π3 : Κάτσε…  

44. Π4 : Κατάλαβες τι πάτησες;  

 

55. Π4 : Μίκρυνέ το! Εκεί! Μην το μικραίνεις άλλο! Μην τα κάνεις 

μικροσκοπικά!  

56. Π4 : Εντάξει , μην το μικραίνεις άλλο!  
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Το ίδιο παρατηρείται και στη δραστηριότητα λογισμικού παραγωγικότητας. 

15. Π4:  μην το σβήνεις όλη την ώρα! 

50. Π4 : Μην ζωγραφίζεις άλλο να το αποθηκεύσουμε  

51. Π3 : Να κάνουμε και μία σημαία περίμενε  

 

Η συνομιλία με την ερευνήτρια παρουσιάζεται σε μικρό ποσοστό σε αυτές της 

δραστηριότητες, όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή, με 

φράσεις όπως¨ 

44. Π3 : Κυρία σταμάτησε  

45. Π3 : Κυρία κάτι πατήσαμε  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις τρεις αυτές δραστηριότητες 

εμφανίζεται και διερευνητικός λόγος.  

Στην δραστηριότητα προσομοίωσης, οι μαθητές αναπτύσσουν διερευνητικό λόγο 

όταν συζητούν το γεγονός ότι κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα χωρίς να 

χτυπήσει ο γερανός το εμπόδιο. 

 

39. Π4 : Δεν τρακάραμε! 

40. Π4 : Επειδή το κάνουμε αργά, γι’ αυτό…  

41. Π3 : Και όταν είδαμε το εμπόδιο σταματήσαμε  

42. Π4 : Γιατί μερικές φορές  όταν πηγαίνουμε γρήγορα…  

43. Π3 : … Χτυπάμε πάνω στο εμπόδιο  

44. Π4 : Ναι... Γιατί δεν προλαβαίνουμε να σταματήσουμε 

 

 

Και κατά τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη αναπτύσσεται διερευνητικός λόγος, 

όταν τα μέλη της Ομάδας 2 προσπαθούν να αποφασίσουν ποια από τις εικόνες θα 

επιλέξουν για να τοποθετήσουν στο χάρτη. Σύμφωνα με τη δραστηριότητα, έπρεπε να 

επιλέξουν και να τοποθετήσουν κατάλληλα στο χάρτη εικόνες που αναπαριστούν 

επαγγέλματα που πραγματοποιούνται μέσα και έξω από τα πλοία.  
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33. Π3 : Να βάλουμε τον καπετάνιο; (Εισαγωγή εικόνας) 

34. Π4 : Είναι μέσα ή έξω;  

35. Π3 : Μέσα δεν είναι; Αφού το οδηγεί  

36. Π4: Ναι, μέσα πάει.. Το πατάω;  

37. Π3 : Ναι  

 

Και κατά την τελευταία διδασκαλία, κατά την οποία χρησιμοποιείται λογισμικό 

παραγωγικότητας, αναπτύσσεται διερευνητικός λόγος και μάλιστα είναι ο δεύτερος σε 

συχνότητα εμφάνισης μετά τον σωρευτικό λόγο. Οι μαθητές προσπαθούν να 

ζωγραφίσουν ένα πλοίο. Έχουν σχεδιάσει το περίγραμμα και τώρα προσπαθούν να 

γεμίσουν το εσωτερικό του περιγράμματος με χρώμα. Στο απόσπασμα φαίνονται να 

οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επιλέξουν μικρότερο ίχνος γραμμής, 

αιτιολογώντας τις ιδέες τους. 

 

34. Π4 : Από μέσα όμως όχι απ’ έξω. Να σε βοηθήσω στις άκρες; 

35. Π3 : Όχι εντάξει.. Πω-πω η χοντρή γραμμή μας τα έκανε θάλασσα. Βγήκε 

απ’ έξω (εννοεί ότι το χρώμα βγήκε εκτός του πλαισίου που είχαν σχεδιάσει) 

36. Π4 : Για πάτα εδώ να δούμε… Γίνεται πιο λεπτή;   

37. Π3 : Για να δω..  

38. Π4: Να σε βοηθήσω εδώ? Είναι λίγο δύσκολο αυτό  

39. Π3 : Ναι έτσι είναι πιο καλά. Η λεπτή γραμμή είναι καλύτερη 
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8. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας έχουν κάποιες αναπαραστάσεις για τις κινητές υπολογιστικές συσκευές και 

γνωρίζουν ορισμένες από τις βασικές χρήσεις τους. Επίσης, μικρό ποσοστό των μαθητών 

φαίνεται να είναι εξοικειωμένο με τις βασικές λειτουργίες της συσκευής. Μετά από τη 

διδακτική παρέμβαση οι αναπαραστάσεις των παιδιών αλλάζουν σημαντικά, καθώς τα 

νήπια είναι σε θέση να κατονομάζουν με το σωστό τρόπο τη συσκευή και να μπορούν να 

αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των βασικών πλήκτρων. Όταν ζητείται 

από τους μαθητές να σχεδιάσουν την ταμπλέτα, αρχικά σχεδιάζουν τη συσκευή κλειστή 

και μάλιστα ορισμένα από τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν τα εξωτερικά κουμπιά ή 

πλήκτρα αφής. Αρκετοί από τους μαθητές βέβαια σχεδιάζουν την συσκευή ανοιχτή 

αποτυπώνοντας επίσης και εικονίδια εφαρμογών, γεγονός που οφείλεται στις 

αναπαραστάσεις που έχουν ήδη για την ταμπλέτα. Μετά το τέλος της παρέμβασης το 

ποσοστό των μαθητών που σχεδιάζουν και τα εικονίδια διπλασιάζεται, ενώ ο αριθμός 

των απλούστερων σχεδίων μειώνεται. Φαίνεται δηλαδή ότι μετά την ενασχόλησή τους με 

την ταμπλέτα τα παιδιά απέκτησαν μεγαλύτερη άνεση στο χειρισμό της και 

εξοικειώθηκαν με τα βασικά χαρακτηριστικά της, γεγονός που διαπιστώνεται και στην 

έρευνα των Couse & Chen (2010). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την παρέμβαση 

φαίνεται ότι τα παιδιά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους συνδέουν την ταμπλέτα με το 

παιχνίδι. Το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό και μετά την παρέμβαση.   

Κατά τη συνεργασία των μαθητών γύρω από μία ταμπλέτα, αναπτύσσονται 

μεταξύ τους διάφορα είδη διαλόγου, με κυρίαρχο το σωρευτικό λόγο. Εμφανίζεται συχνά 

και η συνομιλία με την ερευνήτρια, η οποία έχει αναλάβει το ρόλο της εκπαιδευτικού, 

όταν οι μαθητές δυσκολεύονται κατά το χειρισμό της ταμπλέτας. Για τη μία ομάδα 

έντονος είναι και ο λόγος αμφισβήτησης, καθώς οι μαθητές διεκδικούν το χειρισμό της 

συσκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δραστηριότητες που περιελάμβαναν εφαρμογές 

κλειστού τύπου οι μαθητές δεν ανέπτυξαν διερευνητικό διάλογο. Η κατάσταση αυτή 

όμως φαίνεται να αλλάζει όταν οι ομάδες εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανοιχτού 

τύπου καθώς τα παιδιά φαίνονται να συζητούν περισσότερο εποικοδομητικά και να 

αιτιολογούν τις απόψεις και αποφάσεις τους. Παρά το γεγονός ότι οι ανοιχτού τύπου 
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εφαρμογές φάνηκαν να ευνοούν το διερευνητικό λόγο, βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση 

στις προτιμήσεις των μαθητών και κυρίως οι εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία 

λογισμικών προσομοίωσης και εννοιολογικής χαρτογράφησης. Καθοριστικό ρόλο σε 

αυτό φαίνεται να παίζει το επίπεδο δυσκολίας της εφαρμογής, όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της δραστηριότητας αναστοχασμού και της παρατήρησης κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ορισμένες 

εφαρμογές απαιτούν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εξοικείωση των παιδιών με 

αυτές. Εκτός από την επιλογή κατάλληλων εφαρμογών σημαντικό ρόλο παίζει και ο 

προσεκτικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό και ο ρόλος του 

μέσα στην τάξη. Η συσκευή και οι εφαρμογές από μόνες τους δεν είναι αρκετές ώστε να 

επιτευχθούν τα κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

κριτικής σημασίας ως προς τον τρόπο χρήσης της συσκευής από τα παιδιά και την 

αλληλεπίδρασή τους με αυτή (Neumann, 2014). 

Επίσης, η επιλογή των εφαρμογών για το σχεδιασμό και εφαρμογή της 

παρέμβασης έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών την περίοδο διεξαγωγής 

της έρευνας και ενδεχομένως μεταγενέστερες εφαρμογές να κριθούν καταλληλότερες για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.   
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9. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η μελέτη της χρήσης και εξοικείωσης με την 

ταμπλέτα και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές που ανήκουν στις 

κατηγορίες εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοίωση, εννοιολογική χαρτογράφηση και 

λογισμικού παραγωγικότητας.  

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα του αναστοχασμού και από την παρατήρηση 

κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ανοιχτού τύπου εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν, και 

κυρίως οι εφαρμογές προσομοίωσης και εννοιολογικής χαρτογράφησης, δυσκόλεψαν 

περισσότερο τους μαθητές.  

Στο μέλλον θα μπορούσε να σχεδιαστεί μία ανάλογη παρέμβαση που θα αξιοποιεί 

τις δυνατότητες των εφαρμογών αυτών και η οποία θα έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

και θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων. Έτσι, θα μπορεί αρχικά να 

δοθεί έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με τις εφαρμογές αυτές και μέσα από την 

ενασχόλησή τους μέσω ενός αριθμού δραστηριοτήτων θα μπορούν να φτάσουν σε 

ανώτερο επίπεδο διαχείρισης της κινητής υπολογιστικής συσκευής, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως γνωστικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων του προγράμματος του 

νηπιαγωγείου.  
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