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Πεπίλητη
Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα
κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ
κέζσ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζε καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ελφο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο
Αηηηθήο. ηφρν ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ,
ηφζν ακηγψο εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη εκπνξηθψλ, σο εξγαιείνπ κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο
θαη δηαζθέδαζεο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο κε βαζηθφ εξγαιείν ηα
ςεθηαθά παηρλίδηα επεμεξγάζηεθαλ θαη αληηιήθζεθαλ ηηο έλλνηεο ηνπ πξνβιήκαηνο
θαη ηεο επίιπζήο ηνπ, ησλ κνηίβσλ, ησλ κεγάισλ αξηζκψλ θαη ηεο πξνπαίδεηαο. Με
βάζε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο κεζφδνπο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζπκκεηείραλ ζε κία δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε ζηα
πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίια εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ επέηξεςαλ ηε ζπιινγή
πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθε ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε,
ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ
θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Σα ηειηθά επξήκαηα επηηξέπνπλ ηε ζεηηθή
απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο θαζψο θαη
ηε ζπκπεξαζκαηηθή άπνςε φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πιήξσο εληαγκέλα ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνηέιεζαλ εξγαιείν, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο θαηάθεξαλ
λα θαηαθηήζνπλ λέεο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε παηγληψδε ηξφπν.
Λέξειρ-Κλειδιά
ςεθηαθφ παηρλίδη, κάζεζε βαζηζκέλε ζην ςεθηαθφ παηρλίδη, Μαζεκαηηθά, δεκνηηθφ
ζρνιείν
Abstract
This paper reports the planning, the realization as well as the results of an educational
implementation focused on teaching Mathematics through digital games. It has been
conducted to 2nd grade pupils at a Primary School of Attiki prefecture. To exploit the
sheer instructional games as well as the commercial ones, in terms of learning,
collaborating and entertaining within school classroom, has definitely been the goal of
this labour. The pupils, having digital games as their basic implement have managed
to work out and comprehend the meaning of the problem and its solution. They have
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also sensed the motif, the numbers over 100 and the multiplication. Based on the
principle functions and the methods of educational elaboration of the digital games,
the pupils have taken part in a teaching process in which they have teamed up with
and finally learned through discovering. Various inquisitive implements have been
used for the collection of primordial data, so that the instructional implementation, the
accomplishment of the learning goals, the pupils' behaviour and interaction during
their team work have been evaluated. The final findings as far as the instructional
implementation based on digital games is concerned, are positive.
To conclude, digital games strongly contribute to the teaching process. Pupils have
succeeded to gain new mathematical meanings in a playful way.
Keywords
digital game, digital game based learning, Mathematics, primary school.
1. Διζαγυγή
Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ νξγαλσκέλε απφπεηξα κεηάδνζεο ηεο
ζεσξίαο ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο Μαζεκαηηθήο επηζηήκεο απφ κία γεληά ζε
κία άιιε κέζσ ηνπ ζρνιείνπ (Δμαξράθνο, 1993). Οη αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο
κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
πξνβιήκαηα ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (απνζηήζηζε αθαηαλφεησλ θαη
αζχλδεησλ καζεκαηηθψλ θαλφλσλ, δεκηνπξγία πνιιαπιψλ παξαλνήζεσλ γχξσ απφ
ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, αδπλακία ζχλδεζεο καζεκαηηθήο γλψζεο κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ ην ζρνιείν) έζεζαλ ηηο βάζεηο ψζηε απφ ην 2000 θαη κεηά ε
καζεκαηηθή εθπαίδεπζε λα βαζίδεηαη ζε δχν ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηε κάζεζε:
i.

ii.

Ζ νπζηψδεο εθκάζεζε Μαζεκαηηθψλ απαηηεί φρη κφλν ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο
αιιά θαη θαηαλφεζε θαη ηθαλφηεηα γηα καζεκαηηθή ζθέςε θαη ζπιινγηζκφ κε
ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ κάζεζε είλαη κηα ελεξγφο πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ, ε νπνία ζπληειείηαη πην
απνηειεζκαηηθά ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ πξνσζείηαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε
παξαγσγή ηδεψλ, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ν πεηξακαηηζκφο, ε αλάπηπμε
ζπιινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ ε νκαδηθή εξγαζία θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Van de Walle, 2005).

Έλα απφ ηα κεγάια, ινηπφλ, δεηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ε
θαηαζθεπή ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζε έλα πιαίζην
λνεκαηνδνηεκέλν θαη νπζηψδεο γηα απηνχο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ζπλδέζνπλ ηε
καζεκαηηθή γλψζε κε ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηερλνινγία, θαη ζπγθεθξηκέλα
ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα ηέηνην πιαίζην γηα
ηνπο καζεηέο δεκηνπξγψληαο ζηνπο ίδηνπο θίλεηξα γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη κάζεζε
(Divjak & Tomić, 2011), θαζψο ζχκθσλα κε ηε Βνζληάδνπ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα
απνηεινχλ ειθπζηηθά πεξηβάιινληα γηα ηνπο καζεηέο πξνζθέξνληάο ηνπο ηε
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή εμέιημε θαη δξάζε. Παξάιιεια, απαηηνχλ ηελ ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ζπλερψο άκεζε αλαηξνθνδφηεζε
απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία (Βνζληάδνπ, 2006). Μέζα απφ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα νη
καζεηέο αζθνχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεκαηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, θαζψο
εμαζθνχληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε πνηθίισλ εξγαιείσλ θαη
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κεζφδσλ, αλαπηχζζνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπο ελψ ζπγρξφλσο
θαιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ θαη ιήςεο
απνθάζεσλ (Θσκά, 2011). Δπίζεο, ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα
γηα δπλακηθή θαη δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε κάζεζε κέζσ ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ (θείκελν,
εηθφλα, ήρνο, βίληεν). εκαληηθφ ζεσξείηαη επίζεο φηη ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αζθαιή πεδία πεηξακαηηζκνχ θαη θαηαλφεζεο γηα
ηνπο καζεηέο, θαζψο νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο δελ εξκελεχνληαη σο ιάζε αιιά σο
αθνξκή γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αληηκεηψπηζε ηπρφλ
παξαλνήζεσλ θαιιηεξγψληαο έηζη κία ζεηηθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα
καζεκαηηθά (Van den Heuvel-Panhuizen, Kolovou, & Robitzsch, 2013).
Βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη η ελκυζηικόηηηα θαη η μάθηζη. Γηα λα επηηεπρζεί πςειφ
πνζνζηφ κάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη εμίζνπ θαη νη δχν απηέο
παξάκεηξνη, θαζψο, αλ εζηηάζνπκε κφλν ζην καζεζηαθφ κέξνο, ζα πξνθχςεη έλα
αδηάθνξν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξντφλ πνπ απιά ζα παξέρεηαη κέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ελψ, αλ εζηηάζνπκε κφλν ζην ζηνηρείν ηεο ειθπζηηθφηεηαο,
θηλδπλεχνπκε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο απινχ παηρληδηνχ κε κηθξή
καζεζηαθή αμία. Ζ ηζνξξνπία ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ ζε πςειφ επίπεδν κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε γηα επηηπρεκέλε κάζεζε κέζα απφ ην ςεθηαθφ παηρλίδη
(Prensky, 2009).
Δπηπιένλ, επηκέξνπο θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επηινγή ησλ παηρληδηψλ ζηε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνπο καζεζηαθνχο θαη παηδαγσγηθνχο
ζηφρνπο φζν θαη κε νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ φπσο ε
επρξεζηία, ε αηζζεηηθή, ε αζθάιεηα. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ιακβάλεηαη ζνβαξά
ππφςε ε πνηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ φζνλ αθνξά:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ηελ επθξίλεηα ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
ηελ πξνψζεζε ηεο εκπινθήο ηνπ ρξήζηε
ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε
ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ζηξαηεγηθήο ηνπ παηρληδηνχ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ
ην βαζκφ ειέγρνπ πνπ αθήλεηαη ζηνλ παίρηε
ηελ παξνπζία δηαδξαζηηθφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ
παηρληδηνχ
ηελ θιηκαθνχκελε δπζθνιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηελ πξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παηρληδηνχ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα
ηθαλνηήησλ θαη ηέινο
ηνλ πςειφ βαζκφ δηαζθέδαζεο.

Ζ δηαζθέδαζε ζα πξέπεη πάληα λα πξνεγείηαη ηεο κάζεζεο, θαζψο απνηειεί βαζηθφ
θίλεηξν γηα ηελ έληνλε θαη παξαηεηακέλε ελαζρφιεζε ησλ παηρηψλ κε έλα παηρλίδη.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ashley Lipson «Γηα λα είλαη έλα παηρλίδη
ςπραγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ, πξέπεη πξψηα να είναι παιχνίδι θαη κφλν ζε δεχηεξν
επίπεδν λα ιεηηνπξγεί σο δάζθαινο» (Prensky, 2009, ζ. 182).
Όια ηα παξαπάλσ βέβαηα πξνυπνζέηνπλ πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηα πιαίζηα ηνπ
νπνίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πνιχπινθα πεξηβάιινληα θαη νη κεηαβιεηέο
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ έληαμε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
νθείιεη λα γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ βάζεη ελφο ηεθκεξησκέλνπ ζρεδηαζκνχ πνπ
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ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ επηκέξνπο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηδαθηηθή
παξέκβαζε. Σέηνηεο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη: ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη αληηιήςεηο ηνπ
ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ζχλζεζε θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο καζεηηθήο νκάδαο,
ε καζεζηαθή ζηνρνζεζία πνπ ηίζεηαη θάζε θνξά, ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ
παηρληδηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο θαζψο επίζεο θαη νη ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ
ζε πιηθνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.

2. Σηόσοι και ζσεδιαζμόρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ ςεθηαθνχ
παηρληδηνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ( digital game based learning ) θαη εηδηθφηεξα
ζηα πιαίζηα κηαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ ε νπνία ζα βαζίδεηαη
ζηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ (Van de Walle, 2005).
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε
γλψζε ηνπο δεκηνπξγηθά θαη ελεξγά καδί κε ηνπο άιινπο θαη γηα ηνπο άιινπο ζε έλα
ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ (Holmes, Tangney, Fitzgibbon, Savage, & Mehan, 2001).
Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε κέζνδνο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί-εξεπλήηξηεο έρνπλ θαζνδεγεηηθφ, βνεζεηηθφ θαη
ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ
ζε εηδηθή θαξηέια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην
παηρλίδη. Δπίζεο, παξαηεξνχλ θαη θαηαγξάθνπλ φιε ηε δηαδηθαζία ζε θχιια
παξαηήξεζεο.
ε απηφ ην γεληθφ πιαίζην ηέζεθαλ θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο:.
Α. Μαθηζιακοί ζηόσοι φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ
καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε (http://www.pischools.gr/download/programs/depps/fek303.pdf) αλαθνξηθά κε:
1. ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο
2. ηηο κεηξήζεηο - κνηίβα:
3. ηνπο αξηζκνχο απφ ην 100-1.000
Β. Σςνεπγαζία:






ελίζρπζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ
απνδνρή καζεηψλ πνπ είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιείο ζηελ ηάμε
θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ
ζπλεξγαηηθή επίιπζε ησλ πξνθιήζεσλ ησλ παηρληδηψλ
επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο θη ελίζρπζε ηεο ιεθηηθήο κνξθήο επηθνηλσλίαο

Γ. Ψηθιακόρ εγγπαμμαηιζμόρ:




λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα
πιαίζηα ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ
λα θαηαθέξνπλ λα ρεηξίδνληαη ην πνληίθη ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ παηρληδηψλ («drag and drop», «point and click»)
λα εμνηθεησζνχλ κε ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθάζηνηε παηρληδηνχ,
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Γ. Γενικοί ζκοποί διδαζκαλίαρ







θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά
βειηηψζε επηδφζεσλ
θαιιηεξγεηα ινγηθήο, εγξήγνξζεο θαη παξαηεξεηηθφηεηαο
λα κάζνπλ λα απην-αμηνινγνχληαη κέζσ ηεο άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ
ην παηρλίδη
ελεξγφο εκπινθή ηνπο ζην παηρλίδη κέζσ ηεο θαληαζίαο, ηεο πξφθιεζεο θαη
ηεο πεξηέξγεηαο
λα βηψζνπλ κία γλήζηα εκπεηξία ςπραγσγίαο θαη ηέξςεο

3. Δπιλογή ηυν τηθιακών παισνιδιών
Ύζηεξα απφ ελδειερή αλαδήηεζε επηιέρηεθαλ ηα εμήο παηρλίδηα:
Α. Δκπαιδεςηικά παισνίδια:
 Moon Rock Patterns http://www.abcya.com/adventure_man_counting.htm
 Shape Patterns http://www.abcya.com/shape_patterns.htm
 Adventure Man and the Counting Quest
http://www.abcya.com/adventure_man_counting.htm
Β. εμποπικά - μη εκπαιδεςηικά παισνίδια :
 Milk Quest: http://www.yoob.com/milk-quest/?ref=sidebarRelated
 Penguin Dinner 2: http://kizi.com/games/penguin-diner-2
 Snail Bob 2: http://www.yoob.com/snail-bob-2/?ref=sidebarRelated
Δηδηθφηεξα ηα εκπνξηθά παηρλίδηα πνπ επηιέρηεθαλ πιεξνχζαλ ζχκθσλα κε ηελ
έξεπλα ησλ Bottino, Ferlino, Ott, & Tavella ηα εμήο θξηηήξηα (Bottino, Ferlino, Ott,
& Tavella, 2007) :
1. άκεζε αλαηξνθνδφηεζε
2. παξνρή βνήζεηαο ζηνλ παίρηε
3. δηαβάζκηζε ζην επίπεδν δπζθνιίαο
Δπίζεο, ζηα παηρλίδηα πνπ επηιέρζεθαλ έιεηπε ν παξάγνληαο ηεο αλάγλσζεο, ψζηε
λα κελ απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ ζηνηρείν γηα φζνπο καζεηέο κεηνλεθηνχλ ζε απηή,
θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Κνηνπνχιε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε πιεξνθνξία
ζηνλ καζεηή επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ πξνβιήκαηνο (Κνηνπνχιεο, 2009) .
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ εηδηθά θξηηήξηα θξνληίζακε φια ηα επηιεγκέλα παηρλίδηα λα
πιεξνχλ θάπνηα γεληθά θξηηήξηα, φπσο απηά νξίδνληαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία:
1. ε θαηαιιειφηεηα γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κε βάζε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ (Εαθείξε, 2013)
2. ε παξνπζίαζε θαη ε εκθάληζε ηνπ θάζε παηρληδηνχ (γξαθηθά, ρξψκαηα,
ραξαθηήξεο θιπ.) (Εαθείξε, 2013)
3. ε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε θαη ε επειημία ηνπ ζεκείνπ δηεπαθήο (Newman,
2004)
4. ε απιή θαη εχθνιε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πξφγξακκα (Εαθείξε,
2013)
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5. ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ επραξίζηεζεο θαη πξφθιεζεο γηα ην καζεηή
(Newman, 2004)
Σέινο, φια ηα παηρλίδηα ήηαλ δσξεάλ, δελ ρξεηάδνληαλ θάπνηα εγγξαθή θαη ε
πξφζβαζε ζε απηά γηλφηαλ δηαδηθηπαθά.
4. Υλοποίηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ
Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πινπνηήζεθε ζηε Β΄ ηάμε
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Υαιαλδξίνπ, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ 22 καζεηέο, 13
θνξίηζηα θαη 9 αγφξηα. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη ε ηάμε επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα
ηελ πξαθηηθή δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, θαζψο κία απφ ηηο εξεπλήηξηεο
ήηαλ ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο. Ζ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο έγηλε εληφο ζρνιηθνχ
σξαξίνπ ζε 5 εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ΝνεκβξίνπΓεθεκβξίνπ 2016 ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Κάζε ζπλεδξία
δηήξθεζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο (90 ιεπηά σξνινγηαθνχ ρξφλνπ). Απφ ηηο 10 ζπλνιηθά
δηδαθηηθέο ψξεο νη 8 ήηαλ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαη νη 2
ήηαλ αλαινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα παηρλίδηα. Ζ δνκή ησλ ζπλαληήζεσλ
ήηαλ ζρεδφλ ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζπλεδξίεο κε ηα παηδηά είραλ ηελ εμήο
ηξηκεξή αθνινπζία:
1. Σελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε σο ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ηνπ
παηρληδηνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
2. Σελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ήηαλ ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηα
ςεθηαθά παηρλίδηα θαη ηέινο
3. Σε ζπκπιήξσζε νκαδηθνχ θχιινπ εξγαζίαο κε βάζε ην παηρλίδη.
Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ θαη εξγάζηεθαλ ζε 3 ηεηξακειείο θαη 2 πεληακειείο,
αλνκνηνγελείο σο πξνο ην θχιν, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ θνηλσληθφηεηα νκάδεο. Γηα
θάζε νκάδα ππήξρε έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο (πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο ππνινγηζηψλ) ελψ θαηά ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έλαο καζεηήο
έπαηδε θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδνο είηε βνεζνχζαλ, φηαλ απηφ πξνβιεπφηαλ,
είηε έθαλαλ παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ πξνβιεπφηαλ πάληα βνήζεηα απφ ηνπο
ζπκπαίθηεο ψζηε λα θαιιηεξγείηαη θαη ην αίζζεκα ηεο αηνκηθήο επζχλεο. Σν αηνκηθφ
ζθνξ ππνινγηδφηαλ ζην ζθνξ ηεο νκάδνο. Γελ πξνβιεπφηαλ ζπλαγσληζκφο ζηα
πιαίζηα ηεο νκάδνο αιιά κφλν ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο.
Γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε, πνπ σο καζεζηαθφ ζηφρν είρε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηιέρζεθε ην παηρλίδη “Milkquest”. Αξρηθά
νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε κία ζχληνκε εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλε ζην
πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο ηεο Γιψζζαο θαη αθνινχζεζε ε θχξηα ελαζρφιεζε κε ην
παηρλίδη. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ νινθιήξσζε κηαοο πίζηαο
ελψ ηα ππφινηπα παηδηά παξαηεξνχζαλ, αιιειεπηδξνχζαλ, θαζνδεγνχζαλ θαη
αληάιιαζζαλ απφςεηο γηα ηα εκπφδηα θαη ηελ ππεξπήδεζή ηνπο ζηηο πίζηεο ηνπ
παηρληδηνχ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ αθνινπζνχζε γηα θάζε νκάδα ε
ζπλεξγαηηθή ζπκπιήξσζε ελφο «θχιινπ εξγαζίαο» κε δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο
ζηελ εμέιημε θαη ηελ πινθή ηνπ παηρληδηνχ.
Ζ δεχηεξε ζπλάληεζε είρε σο θχξην καζεζηαθφ ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε
ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά παηρλίδηα γηα
θάζε κνξθή κνηίβνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ρξσκαηηθά κνηίβα ρξεζηκνπνηήζεθε ην
“Moon Rock Patterns”(εηθφλα 1), γηα ηα γεσκεηξηθά κνηίβα ην “Shape Patterns”ελψ
ην παηρλίδη “Adventure Man and the Counting Quest” απνηέιεζε αθνξκή γηα λα
έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην αξηζκεηηθφ κνηίβν θαη ηελ έλλνηα ηεο πξνπαίδεηαο
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σο επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε. ην μεθίλεκα ηεο ζπλάληεζεο ηα παηδηά
ζπκκεηείραλ ζε κία ζχληνκε εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο
ελφηεηαο ηεο Γιψζζαο ελψ ζηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα έπαημε ηα παηρλίδηα κε ηε ζεηξά
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο πέξαλ ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ
δηαθφπεθε ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ψξαο. Ζ ζπλάληεζε απηή
νινθιεξψζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε 2 επηπιένλ δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή
ελφο κνηίβνπ απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά θαζψο θαη γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ
κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα ηηο αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο απφ ην παηρλίδη “Adventure Man
and the Counting Quest”.
Εηθόλα 1: Οη καζεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη “Moon Rock Patterns”

Ζ ηξίηε ζπλεδξία έζεηε σο θχξην καζεζηαθφ ζηφρν ηε «γλσξηκία» ησλ παηδηψλ κε
ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο κεηά ην 100. Απηή ηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε πάιη ην
παηρλίδη “Adventure Man and the Counting Quest” , θαηφπηλ έληνλεο επηζπκίαο ησλ
παηδηψλ, θαζψο θαη ην παηρλίδη “Penguin Diner 2” (εηθφλα 2). Αξρηθά
πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζχληνκε εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εκπλεπζκέλε απφ ηελ
κάζεκα ηεο Γιψζζαο θη αθνινχζσο μεθίλεζε ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ην
παηρλίδη “Adventure Man and the Counting Quest”, ην νπνίν αμηνπνηήζεθε κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απηή ηε θνξά. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ παηρληδηνχ απφ φιεο ηηο
νκάδεο μεθίλεζε ε ελαζρφιεζε κε ην δεχηεξν παηρλίδη, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηα
παηδηά σο ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ κε ηελ αθήγεζε κίαο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο πνπ
επηλνήζακε. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο απηήο έγηλε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
«θχιινπ εξγαζίαο» απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά κε δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηα
ζθνξ πνπ είραλ επηηχρεη ζην δεχηεξν παηρλίδη.
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Εηθόλα 2: Οη καζεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη “Penguin Dinner”

Ζ ηέηαξηε ζπλάληεζε έζεηε σο βαζηθφ καζεζηαθφ ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο
ελψ ην παηρλίδη πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην “Snail Bob 2”, εμππεξεηνχζε
παξάιιεια θαη ηε δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ γηα ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο
θαζψο ηα ζθνξ ησλ νκάδσλ ζε θάζε πίζηα θπκαηλφληνπζαλ πάλσ απφ ην 100. Μεηά
ηελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη καζεηέο επηδφζεθαλ ζηελ
ελαζρφιεζε κε ην ςεθηαθφ παηρλίδη, ην νπνίν ηεξκαηίζηεθε κε επηηπρία απφ φιεο ηηο
νκάδεο. Καηφπηλ αθνινχζεζε ε ζπκπιήξσζε ηνπ «θχιινπ εξγαζίαο» πνπ πεξηείρε
δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ θαη ζηα ζθνξ θάζε νκάδαο
ζηηο πίζηεο ηνπ παηρληδηνχ.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην θιείζηκν θάζε ζπλάληεζεο πξνβιεπφηαλ θαη ε
αηνκηθή ζπκπιήξσζε ελφο «θχιινπ εκπεηξίαο» ψζηε λα απνηηκεζεί ε εκπεηξία ηνπ
θάζε καζεηή μερσξηζηά γηα ην θάζε παηρλίδη.
5. Αξιολόγηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ
Επεςνητικά επωτήματα και επγαλεία αξιολόγησηρ
ην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ δηαηππψζεθαλ ηα
εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1. Καηά πφζν ήηαλ επηηπρήο ε δηαδηθαζία έληαμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ
ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Β΄ δεκνηηθνχ;
2. ε πνην βαζκφ επηηεχρζεθε ε εκπινθή θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
ησλ καζεηψλ ζε έλα ελαιιαθηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο;
3. Καηά πφζν ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πξνθάιεζαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο
καζεηέο παξέρνληάο ηνπο κηα εκπεηξία ςπραγσγίαο;
4. ε πνην βαζκφ επηηεχρζεθε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ;
5. ε πνην βαζκφ επηηεχρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ αλαθνξηθά
κε ηελ θαηάθηεζε λέσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηε βειηίσζε
ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ;
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Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίια
εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη
θαηαγξαθή απφ ηηο εξεπλήηξηεο, ε ζπκπιήξσζε αηνκηθψλ θχιισλ εκπεηξίαο απφ
ηνπο καζεηέο, νη επηδφζεηο ηνπο ζην παηρλίδη θαη ζηα ζπλνδεπηηθά θχιια εξγαζίαο,
ηα θνηλσληνγξάκκαηα ηεο ηάμεο, pre θαη post ηεζη, δσγξαθηέο ησλ καζεηψλ θαη ην
δέληξν ηεο αμηνιφγεζεο.
Αποτελέσματα τηρ έπεςναρ
Ζ ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ
εξγαιείσλ απηψλ νδήγεζε ζηα εμήο γεληθφηεξα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ:
Α. Αξιολόγηζη ηηρ διαδικαζίαρ ένηαξηρ και αξιοποίηζηρ ηυν τηθιακών
παισνιδιών ζηη διδαζκαλία ηυν Μαθημαηικών ηηρ Β΄ Γημοηικού.
Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηα παηρλίδηα ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρήο γηα ην ζχλνιν
ησλ παηρληδηψλ, αθνχ νη καζεηέο θαηαλννχζαλ πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ παηρληδηνχ
θαη πνηεο ελέξγεηεο έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ γηα λα θηάζνπλ ζε απηφλ. Μηθξέο
ηξνπνπνηήζεηο ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ φηαλ παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα ηερληθά
πξνβιήκαηα ή φηαλ θάπνηα παηρλίδηα δπζθφιεςαλ ηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξν απφ
φζν ζα πεξηκέλακε. Όζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο
παξαηεξήζεθε φηη αθφκε θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ
δηαηεξήζεθε θαηά θαλφλα ακείσην. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ
παηρληδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έπαημε ε πινπνίεζε ηεο εηζαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο παηγληψδνπο κνξθήο θαη κε ηξφπν πνπ λα κε γίλεηαη αληηιεπηφ απφ
ηα παηδηά.
Β. Αξιολόγηζη ηυν τηθιακών παισνιδιών υρ ππορ ηο βαθμό εμπλοκήρ και ηη
διαηήπηζη ηος ενδιαθέπονηορ ηυν μαθηηών
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φια ηα παηρλίδηα, θαη
ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ε εκπινθή κε ηα παηρλίδηα ήηαλ ζεηηθή
θαη νιηθή. Σα παηρλίδηα θηλεηνπνίεζαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη
πξνζπαζνχζαλ λα θηάζνπλ ζηε ιχζε ηεο θάζε πίζηαο κε ακείσην ελδηαθέξνλ
έρνληαο δηαξθψο νπηηθή επαθή κε ηελ νζφλε.
Γ. Αξιολόγηζη ηυν τηθιακών παισνιδιών υρ ππορ ηη ζςνεπγαζία
Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο
ζπλεξγάζηεθαλ επνηθνδνκεηηθά ελψ παξάιιεια παξαηεξήζεθε βειηίσζε ησλ
ζπλεξγαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηεο ιεθηηθήο κνξθήο επηθνηλσλίαο. Οη
φπνηεο δηαθσλίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αληαγσληζκνχ ήηαλ κηθξήο έληαζεο θαη
δηάξθεηαο, θαζψο βαζκηαία νη καζεηέο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε επηηπρία ηεο
νκάδνο είλαη απνηέιεζκα αιιεινυπνζηήξημεο, αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο
φισλ ησλ κειψλ. Απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηα θχιια εκπεηξίαο ηνπο φπνπ αλαθνξηθά
κε ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε παξέκβαζε ζηηο ππφινηπεο
δήισζαλ πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη.
Ζ ζπλεξγαηηθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ κέζσ ησλ παηρληδηψλ είρε επίζεο σο ζηφρν ηελ
αλαθαηαλνκή ηεο θνηλσληθήο ζχζηαζεο ηεο ηάμεο θάηη ην νπνίν δε θαίλεηαη ηειηθά
λα επηηεχρζεθε φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ αξρηθνχ κε ην ηειηθφ
θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο.
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Γ. Αξιολόγηζη ηυν τηθιακών παισνιδιών υρ ππορ ηην εμπειπία τςσαγυγίαρ
Αλαθνξηθά κε ηνλ ςπραγσγηθφ ζηφρν ηνπ παηρληδηνχ απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο θάζε
παξέκβαζεο νη καζεηέο ήηαλ ραξνχκελνη θαη ελζνπζηαζκέλνη, εηδηθά νη ληθεηέο.
Χζηφζν, ππήξμαλ θαη θάπνηα πξφζθαηξα ζπλαηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο θαη
απνγνήηεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θπξίσο πνπ θάπνηεο νκάδεο δελ θαηάθεξλαλ λα
θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ζηφρν. O έληνλνο ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ επηζθξαγίδεηαη
θαη απφ ην «δέληξν αμηνιφγεζεο»1 (εηθφλα 3) βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά
αμηνιφγεζαλ ζπλνιηθά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε σο θάηη «ηέιεην» θαζψο επίζεο
θαη απφ «ηα θχιια εκπεηξίαο» φπνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ φηη ηα
παηρλίδηα ηνπο άξεζαλ πάξα πνιχ θαη φηη πέξαζαλ πάξα πνιχ επράξηζηα ηελ ψξα
ηνπο (Γξάθεκα 1).
Εηθόλα 3: Τν δέληξν ηεο αμηνιόγεζεο

1

Το δζντρο αξιολόγθςθσ είναι μια τεχνικι θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθ διαπολιτιςμικι αγωγι ςε
βιωματικά προγράμματα του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ και αποτελεί ζναν ςφντομο, εφκολο και
ευχάριςτο τρόπο αποτίμθςθσ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ των παιδιών από τα ίδια. Το χρώμα από κάκε
χαρτάκι πάνω ςτο δζντρο αποτυπώνει τον βακμό αρεςκείασ των παιδιών για κάκε παιχνίδι
ξεχωριςτά κακώσ επίςθσ και τον βακμό ευχαρίςτθςθσ από τθν εμπειρία τουσ ςυνολικά: πορτοκαλί=
τζλειο, μπλε= πολφ ωραίο, κίτρινο= αρκετά ωραίο, πράςινο= λίγο ωραίο, ροη= αδιάφορο.
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Γξάθεκα 1: Η άπνςε ησλ παηδηώλ γηα ηνλ βαζκό επραξίζηεζεο από ηα παηρλίδηα

Δ. Αξιολόγηζη ηυν τηθιακών παισνιδιών υρ ππορ ηην επίηεςξη ηυν
μαθηζιακών ζηόσυν
Οη γλσζηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο επηηεχρζεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα:


Απιθμοί πάνυ από ηο 100

Όζνλ αθνξά ζηελ απνιχησο θαηλνχξγηα γλψζε ησλ αξηζκψλ κεηά ην 100, ε
αμηνιφγεζε πνπ έγηλε κεηά ην παηρλίδη έδεημε φηη ε λέα απηή έλλνηα θαηαθηήζεθε
πάξα πνιχ απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, ην 68% ησλ καζεηψλ, πνιχ
απφ ην 14% ησλ καζεηψλ ελψ ην 9% ησλ παηδηψλ θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη ηηο λέεο
έλλνηεο αξθεηά θαη ην ππφινηπν 9% δελ ηα θαηάθεξε θαζφινπ (Γξάθεκα 2).
Γξάθεκα 2: Βαζκόο θαηάθηεζεο ηεο λέαο γλώζεο γηα ηνπο
αξηζκνύο πάλσ από ην 100

Βαθμός κατάκτησης νέας
έννοιας
Κακόλου

9%
9%
14%
68%

Λίγο
Αρκετά
Πολφ
Πάρα πολφ



Δπίλςζη πποβλήμαηορ

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ σο πξνο ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ νξίζηεθε απφ ηηο εξεπλήηξηεο κία ξνπκπξίθα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
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καζεηέο θαηαηάρζεθαλ ζε αδχλακνπο, κέηξηνπο, θαινχο θαη πνιχ θαινχο- άξηζηνπο,
κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην pre test. Aπφ ηελ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ ζηα pre θαη ζηα post test πξνθχπηεη φηη νη επηδφζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ
καζεηψλ βειηηψζεθαλ. Ζ βειηίσζε απηή ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ εκθαλή αιιαγή σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ
αξρηθή καο ξνπκπξίθα. Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζην γξάθεκα νη αδχλακνη καζεηέο
κεηψζεθαλ θαηά 14% θαη νη κέηξηνη θαηά 13% ελψ αληίζεηα νη θαινί δηπιαζηάζηεθαλ
θαη νη πνιχ θαινί απμήζεθαλ θαηά 9% (Γξάθεκα 3)
Γξάθεκα 3: Καηαλνκή ησλ καζεηώλ κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο κεηά ηελ παξέκβαζε

45%

41%

40%

36%

36%

35%
30%
25%
20%

27%
23%
18%
14%

15%
10%
5%

pre-test
5%

post-test

0%



Μοηίβα

Με βάζε ην δηάγξακκα επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα test ησλ κνηίβσλ θαίλεηαη φηη νη
αδχλακνη καζεηέο κεηψζεθαλ θαηά 9% θαη νη κέηξηνη θαηά 14%, ελψ νη θαινί
καζεηέο απμήζεθαλ θαηά 4% θαη νη πνιχ θαινί θαηά 18%. Δπίζεο άμην αλαθνξάο
είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο θαηεγνξίαο πνιχ θαιψλ καζεηψλ ζηα posttest, νη 10/15 (67%), είραλ επηδφζεηο πάλσ απφ 13,5/15 πιεζηάδνληαο δειαδή ην
άξηζηα (Γξάθεκα 4).
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Γξάθεκα 4: Καηαλνκή ησλ καζεηώλ κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο κεηά ηελ παξέκβαζε

Επίδοση μαθητών
80%
70%
60%
50%
40%

pre-test

30%

post-test

20%
10%
0%
Αδφναμοσ

Μζτριοσ

Καλόσ

Πολφ καλόσάριςτοσ

6. Σςμπεπάζμαηα
Ζ παξνχζα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα
αμηνπνηήζνπλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα σο έλα εξγαιείν κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη
δηαζθέδαζεο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ραξίδνληάο ηνπο κία μερσξηζηή,
πξσηφηππε θαη ηδηαηηέξσο επράξηζηε εκπεηξία . Σα ςεθηαθά παηρλίδηα πιήξσο
εληαγκέλα ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνηέιεζαλ έλα ελδηαθέξνλ θη ειθπζηηθφ
εξγαιείν, κέζα απφ ην νπνίν νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ λέεο
καζεκαηηθέο έλλνηεο ρσξίο λα αηζζαλζνχλ φηη εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία νχηε γηα κηα ζηηγκή.
Χο πξνο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηδηαηηέξσο
ελζαξξπληηθά θαζψο ε επίδνζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ
παξνπζηάζηεθε βειηησκέλε ζε φιεο ηηο επηκέξνπο καζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ηδηαίηεξα
ζεηηθά θαίλεηαη λα ήηαλ ηα καζεζηαθά νθέιε γηα ηνπο αδχλακνπο θπξίσο καζεηέο
θαζψο εθεί παξνπζηάζηεθαλ θαη νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηηο αηνκηθέο επηδφζεηο
απφ ηε ζχγθξηζε ησλ pre- θαη post- test . εκαληηθφ ζεσξείηαη επίζεο φηη νη καζεηέο
ζην ζχλνιφ ηνπο αλέπηπμαλ κία ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά
επηδεηθλχνληαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή θαη αηνκηθή πξνζπάζεηα θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
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