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Abstract
The use of digital games as a contemporary educational practice is a new tool of
learning, as long as it is exploited properly. Through an organized learning
environment with educational goals, developmentally appropriate design and
evaluation, digital games give learning a new dimension. The current paper stresses
the main aspects of inclusion and integration of New Technologies and digital games
in precise, in the preschool classroom. The general features of the digital games
addressed to young children are depicted with emphasis on the pedagogical use,
aiming at the development of knowledge, attitudes and ideas.
Πεξίιεςε
Σν ςεθηαθφ παηρλίδη απνηειεί έλα ζχγρξνλν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα
λέν κέζν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, εθφζνλ αμηνπνηεζεί νξζά. Μέζα ζε
νξγαλσκέλν πιαίζην κάζεζεο, κε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, αλαπηπμηαθά θαηάιιειν
ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε, ην ςεθηαθφ παηρλίδη δίλεη ζην παηρλίδη θαη ηε κάζεζε κηα
λέα δηάζηαζε. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά βαζηθά ζεκεία
έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ
εηδηθφηεξα, ζηελ ηάμε ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Αλαδεηθλχνληαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ γηα κηθξά παηδηά κε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή
ηνπ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ.
Key-words: τηθιακό παισνίδι, πποζσολική ηλικία
1. Νέεο Τερλνινγίεο θαη Πξνζρνιηθή Ηιηθία
Οη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
εθπαίδεπζεο. Σν θαίξην εξψηεκα ηνπ Papert (1996) «ζε ποια ηλικία θα ππέπει ηα
παιδιά να σπηζιμοποιούν ςπολογιζηέρ» (1996: 98) έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε ην
εξψηεκα «ποιερ είναι οι καηάλληλερ και εποικοδομηηικέρ σπήζειρ ηηρ ηεσνολογίαρ ζηα
παιδιά» (van Scoter et al, 2001), είηε σο κέζν δηδαζθαιίαο, είηε σο γλσζηηθφ
αληηθείκελν ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ
(Παγγέ, 2008). Η παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζπλεπάγεηαη ηνλ
ζπλδπαζκφ επηκνξθσηηθήο, εξεπλεηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηάζηαζεο (Ληνλαξάθεο θαη
Φξαγθάθε, 2009).
Παξφιν πνπ ηε δεθαεηία ηνπ „90 ππήξμε κεγάιε αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ην εάλ νη
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζα έπξεπε λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζε
πνηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, κε πνηνλ ηξφπν θαη κε πνην θφζηνο (Cordes & Miller,
2000˙ Armstrong & Casement, 2000), ζήκεξα ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη
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δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ απφ ηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία. ε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε επηζεκαίλεηαη φηη νη εκπεηξίεο ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα δελ
αληηθαζηζηνχλ ηηο ζπκβαηηθέο θαη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαζεκεξηλνχ
πξνγξάκκαηνο, αιιά εληάζζνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή
ηνπ Νεπηαγσγείνπ (Haugland, 1999). Σα πξνγξάκκαηα Πξνζρνιηθήο Ηιηθίαο κε ηε
ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ πξνάγνπλ ηε κάζεζε φηαλ ραξαθηεξίδνληαη απφ
παηδνθεληξηθέο δηαδξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πιαηζηψλνληαη απφ
πεξηβάιινληα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα ίδηα ηα παηδηά
(Yelland, 2005; Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 2006; Stephen & Plowman,
2003).
ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ λέν Οδεγφ Νεπηαγσγνχ (Γαθέξκνπ θ.ά., 2006)
δίλεηαη έκθαζε ζην φηη ν ππνινγηζηήο είλαη «ηο επγαλείο πος έσει ηη δςναηόηηηα να
διεςπύνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ εςκαιπίερ ηυν μικπών παιδιών πποζδίδονηαρ νέα διάζηαζη
ζηιρ αναπηςζζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ και ενιζσύονηαρ ηη δςναμική ηος διεπεςνηηικού –
δημιοςπγικού ηοςρ παισνιδιού» (ζει. 350). Άιισζηε, ηα κηθξά παηδηά έρνπλ πξφζβαζε
ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο φρη κφλν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη εθηφο ζρνιείνπ,
ζην ζπίηη (Plowman et al, 2008; Somekh, 2007; Nikiforidou & Pange, 2011).
πλεπψο, θαηά ηνλ Prensky (2001) κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο „ςεθηαθνί
απηφρζνλεο‟ (digital natives), αθνχ κεγαιψλνπλ κέζα ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, δειαδή
κε ηνλ ππνινγηζηή, ην θηλεηφ, ηα βηληενπαηρλίδηα θαη πνιιέο άιιεο ειεθηξνληθέο
ζπζθεπέο.
2. Νέεο Τερλνινγίεο θαη κάζεζε
Ο Η/Τ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη ειεθηξνληθά δίλνπλ ζηε κάζεζε κηα
λέα κνξθή θαη δηάζηαζε, ζπλδπάδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ κε ηε
δηαζθέδαζε (edutainment). Οη ζρεδηαζκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ
ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε θαηαζηάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, κέζα απφ πνηθηιία θαη ζπλδπαζκνχο
εξεζηζκάησλ. Με εηθφλεο, ζχκβνια, ήρν, θίλεζε, κηθξφθνζκνπο, πξνζνκνηψζεηο, πνπ
ζπλνδεχνληαη απφ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθήο, αλαηξνθνδφηεζε, επαλάιεςε ηα λέα
ηερλνινγηθά κέζα πξνθαινχλ ηζρπξφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο (Yelland, 2005).
Οη ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε κέζα
απφ αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο (Παπαζαλαζίνπ θαη Κφκεο, 2003).
Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνγξακκαηηζηκφηεηα ηνπο, ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηά
ηνπο, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηνπο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηε
δηαζθάιηζε πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ φιεο νη αηζζήζεηο.
Παξέρνπλ πνηθηιία ζηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα
κνληεινπνίεζεο ελλνηψλ, πιεξνθνξηψλ ή πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δεκηνπξγίαο
κηθξφθνζκσλ, πξνζνκνηψζεσλ θαη άιισλ αλνηρηψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Ράπηεο
& Ράπηε, 2006).
Όκσο, ε χπαξμή ηνπο θαη κφλν δε ζπλεπάγεηαη νπζηαζηηθή κάζεζε (Clements &
Samara, 2009). Πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη δπλακηθά θαη κέζα ζε νξγαλσκέλν πιαίζην
δηδαθηηθήο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο
αλάγθεο ηνπο, φρη κηα απιή νπηηθή επαθή κε ηελ νζφλε, αιιά κηα απμαλφκελε
εκπινθή θαη αιιειεπίδξαζε. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ λνήκαηα, λα δηαθξίλνπλ ζρέζεηο κέζα απφ ηηο δηθηέο
ηνπο πξάμεηο, λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, λα
εμαζθήζνπλ δεμηφηεηεο γλσζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο θαη θαηά ζπλέπεηα, λα
νηθνδνκήζνπλ γλψζεηο (Moyer et al, 2001; Lieberman et al, 2009).
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3. Τν ςεθηαθό παηρλίδη
Χο ςεθηαθά παηρλίδηα νξίδνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ παηρληδηψλ πνπ πινπνηνχληαη
κέζσ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (Μνηξαζγεηή θαη Καξαζζαβίδεο, 2007). χκθσλα κε
ηνλ Aaresh (2006), ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ έρεη
πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ
ηνπο. Τπάξρεη ε νληνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ εμεηάδεη ηε δνκή θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
παηρληδηνχ, ε αηζζεηηθή πξνζέγγηζε πνπ εμεηάδεη ηα παηρλίδηα απφ εηθαζηηθή,
ηζηνξηθή θαη εμειηθηηθή ζθνπηά, ε θνηλσληθή πξνζέγγηζε πνπ κειεηάεη πψο επηδξνχλ
ηα παηρλίδηα ζηνπο ρξήζηεο, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη ηα παηρλίδηα σο
κηα αλαπαξάζηαζε κηαο ηδενινγίαο ή ελφο επξχηεξνπ πνιηηηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε
ρξεζηηθή πξνζέγγηζε πνπ κειεηάεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ παηρληδηψλ, ε δηεξεπλεηηθή
πξνζέγγηζε πνπ επηδηψθεη ηελ αλαθάιπςε λέσλ θαη θαιχηεξσλ παηρληδηψλ θαη ηέινο,
ε θαηαθαηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηβεβαηψλεη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ή κηα ζεσξία
κάζεζεο.
Έρεη απνδεηρζεί πσο ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηε
κάζεζε φηαλ δηαθαηέρνληαη απφ ζαθή εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη
ηθαλφηεηεο ηεο θάζε ειηθίαο (Lieberman et al, 2009). Δλδεηθηηθά, ηα ςεθηαθά κέζα
εηζαγάγνπλ ηα παηδηά ζε ζχλζεηεο έλλνηεο καζεκαηηθψλ (Resnick, 1998),
αλαπηχζζνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
(Yelland, 2005), εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο
νξζνγξαθίαο θαη ηεο αλάγλσζεο (Din & Calao, 2001), ελζαξξχλνπλ ηελ αηζζεηηθή
θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο, ηεο
δσγξαθηkήο, ηεο γξαθήο, ηεο πνίεζεο, ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, ηεο δηήγεζεο θαη
αθξφαζεο παξακπζηψλ (Lieberman et al, 2009), βειηηψλνπλ ηε ζθέςε, ηελ αλάιπζε
θαη εθηίκεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηε ρσξηθή αλαπαξάζηαζε (Klein et
al, 2000). Σα ςεθηαθά παηρλίδηα εκπιέθνπλ ηνπ καζεηέο ζε ηξφπνπο θαη
πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ άιια κέζα δελ ζα κπνξνχζαλ θαη κέζα απφ θαηάιιειε
δηδαθηηθή αμηνπνίεζε κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξφνδν θαη αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ.
4. Ψεθηαθό παηρλίδη θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ Πξνζρνιηθή
Ηιηθία
Σα ςεθηαθά παηρλίδηα θαη κέζα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ
κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο λα ππνζηεξίδνπλ ηε
κάζεζε αθφκα θαη ζε κηθξέο ειηθίεο. χκθσλα κε ηνλ Prensky (2001) ην
αλαπηπμηαθά θαηάιιειν ςεθηαθφ παηρλίδη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
1. Καλφλεο
2. ηφρνπο θαη επηδηψμεηο
3. Απνηειέζκαηα θαη αλαηξνθνδφηεζε
4. Αληαγσληζκφ/πξφθιεζε/ αληίζεζε
5. Αιιειεπίδξαζε
6. Αλαπαξάζηαζε ή ζελάξην
Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπνπ ν παίθηεο θαηαθηά έλλνηεο θαη
αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, απηφ
ηνπ παηρληδηνχ, θαη γηα λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ή επηδηψμεηο (ηαπξίδνπ
θαη Καξαζαββίδεο, 2009). Απηή ε πιαηζησκέλε κάζεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί
δεκηνπξγηθά ζηελ ηάμε ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ, ηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κέζα απφ
ςεθηαθά εξεζηζκάησλ.
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Με ηα ςεθηαθά παηρλίδηα νη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε εηθνληθέο πξαθηηθέο, καζαίλνπλ
λα ζθέθηνληαη, λα αλαινγίδνληαη ηα δεδνκέλα, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα επηιέγνπλ
ζηξαηεγηθέο, λα ππνδχνληαη λέεο ηαπηφηεηεο θαη ξφινπο, λα πεηξακαηίδνληαη, λα
εθθξάδνληαη θαη λα δξνπλ κε λένπο ηξφπνπο ζπλδένληαο γλψζε θαη πξάμε (Shaffer et
al., 2005; Prensky, 2005). Με ην ςεθηαθφ παηρλίδη ε κάζεζε απνθηάεη κηα άιιε
δηάζηαζε θαη κνξθή. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ εηθφλσλ ζηελ νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή ή ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ βίληεν αληηπξνζσπεχεη έλα λέν είδνο ζπκβνιηθνχ
παηρληδηνχ, ζην νπνίν ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηηο εηθφλεο ηεο νζφλεο σο «απηέρ»
θαη ηηο ρεηξίδνληαη φπσο ηα αληίζηνηρα κηθξά παηρλίδηα θαη αληηθείκελα (Yelland,
2005). Σν ςεθηαθφ παηρλίδη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νπηηθνπνηεζνχλ ηδηφηεηεο θαη
έλλνηεο, θαηλφκελα θαη απνηειέζκαηα, κέζα απφ επράξηζην ηξφπν, ηελ επρξεζηία θαη
ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ην καζεζηαθφ δπλακηθφ, ηελ παηγληψδε πινθή, ηελ ηερλνινγηθή
θαηαζθεπή θαη ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ, ζην επίπεδν ηεο πξφζιεςεο θαη
ηεο δηάδξαζεο (Μετκάξεο θαη Γθνχζθνο, 2009).
Η έληαμε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο αλάινγα κε ην
ζρεδηαζκφ θαη ηηο επηδηψμεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηαπξίδνπ θαη Καξαζαββίδεο (2009).
Γηα παξάδεηγκα, ην ςεθηαθφ παηρλίδη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθφξκηζε ή ην
εξέζηζκα ελφο δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα αλαδπζνχλ έλλνηεο ή δεμηφηεηεο κε
θπζηθφ ηξφπν κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ ζέηεη ην παηρλίδη. Δπίζεο,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηέινο θάπνηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο σο κέζν αμηνιφγεζεο
ή πξνέθηαζεο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Η νξγαληθή έληαμε ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ
ζην πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη βαξχηεηα.
Παξάιιεια, έρεη ζεκαζία λα επηιέγεηαη θάπνην παηρλίδη πνπ λα ππνζηεξίδεη ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ. ε ζπλέρεηα κε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε αλ ην ςεθηαθφ παηρλίδη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα ή αλ
πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη νπσζδήπνηε κε θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα (δσγξαθηθή,
θαηαζθεπέο, θνιάδ, δξακαηνπνίεζε, παηρλίδηα, παξακχζη, θιπ). Θα πξέπεη λα
εληάζζεηαη κφλν ζην νξγαλσκέλν πιαίζην κάζεζεο ή θαη ζηηο ειεχζεξεο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ; Δμίζνπ βαζηθή είλαη θαη ε πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο φζν θαη κε ηελ
πινπνίεζή ηνπο (Clements, 2004).
5. Σπκπεξάζκαηα
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία παίδνπλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ
παηδηψλ, αηνκηθή ή νκαδηθή, ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε πξφθεηηαη γηα αλαπηπμηαθά θαηάιιειν ινγηζκηθφ, είηε
πξφθεηηαη γηα ςεθηαθά παηρλίδηα, ε δηδαθηηθή, ν εθπαηδεπηηθφο θαη φρη κφλν (Moyer
et al, 2002). ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία νη δεμηφηεηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη,
φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε επηθνηλσλία, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε θαηαλφεζε
πεξηερνκέλνπ, δελ αιιάδνπλ, αιιάδνπλ φκσο, ηα δηδαθηηθά εξγαιεία θαη κέζα, ηα
νπνία δεκηνπξγνχλ λέεο ζρέζεηο θαη ξφινπο θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο κάζεζεο
κέζα απφ δεκηνπξγηθέο, ππνζηεξηθηηθέο θαη παξαγσγηθέο πξαθηηθέο (Prensky, 2010).
Σν ςεθηαθφ παηρλίδη απνηειεί έλα λέν κέζν θαη εξγαιείν κάζεζεο πνπ εάλ
αμηνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. Σα
παηδηά κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ςπραγσγίαο θαη ηελ πιαηζίσζε ηνπ παηρληδηνχ
κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη κέζα απφ απηφ ην „λέν‟ πεξηβάιινλ λα
δηαζθεδάζνπλ αιιά θαη λα κάζνπλ.

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
598

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:47:45 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

6. Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο
Aaresh, E. (2006). Mapping the Madness: A Games Analysis Framework. From Games to Gaming
RResearch Seminar. Gothenburg University.
Armstrong, A. & Casement, C. (2000). The child and the machine. Why computers may put our
children's education at risk. Beltville: Robins Lane Press.
Clements, D. & Sarama, J. (2009), Learning and teaching early math: The learning trajectories
approach, New York: Routledge.
Clements, D. (2004). Major themes and recommendations. In D. H. Clements, J. Sarama, & A. DiBiase
(Eds.), Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics
education (pp. 7-72). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Cordes, C. & Miller, E. (Eds.) (2000). Fool's gold: A critical look at computers in childhood. College
Park, MD: Alliance for Childhood.
Din, F.S. & Calao, J. (2001). The effects of playing educational video games on kindergarten
achievement. Child Study Journal, 31(2), pp. 95-102.
Haugland, S. (1999). What role should technology play in young children‟s learning? Young Children,
54(6), pp. 26–31.
Klein, P., Nir-Gal, O., & Darom, E. (2000). The use of computers in kindergarten with or without adult
mediation; effects on children‟s cognitive performance and behaviour. Computers in Human
Behaviour, 16, pp. 591-608.
Lieberman D., Bates, C., Jiyeon S. (2009). Young children‟s learning with digital media. Computers in
the schools, 26, pp.271-283
Moyer, P. S., Bolyard, J. J., & Spikell, M. A. (2002). What are virtual manipulatives? Teaching
Children Mathematics, 8(6), pp. 372-377.
Nikiforidou, Z. and Pange, J. (2010). Teachers' evaluation of preschool educational software: the case
of probabilistic thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences 9, pp. 537-541
Papert, S. (1991). Νοηηικέρ θύελλερ. Αζήλα: εθδ. Οδπζζέαο.
Plowman, L., & Stephen, C. (2005). Children, play, and computers in pre-school education. British
Journal of Educational Technology, 36 (2), pp. 145-157.
Prenksy, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9, 5, 1–6.
Prensky, M. (2005). “Engage Me or Enrage Me”: What Today‟s Learners Demand. EDUCAUSE
Review, 40(5), pp. 60–65.
Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. ACM Computers in Entertainment, 1(1), 21.
Prensky, M. (2010). Teaching Digital Natives, Partnering for Real Learning Thousand Oaks: Corwin.
Resnick, M., Berg, R., and Eisenberg, M. (2000). Beyond Black Boxes: Bringing Transparency and
Aesthetics Back to Scientific Investigation. Journal of the Learning Sciences, vol. 9, no. 1, pp.
7-30.
Shaffer, D.W., Squire, K.R., Havelson, R. & Gee, J.P. (2005). Video games and the future of learning.
Phi Delta Kappan, 87 (2), pp. 104-111.
Siraj-Blatchford, I., & Siraj-Blatchford, J. (2006). A curriculum development guide to ICT in Early
Childhood Education, Nottingham: Trentham Books with Early Education.
Somekh, B. (2007) Pedagogy and Learning with ICT: researching the art of innovation. London and
New York: Routledge.
Plowman, L. & C. Stephen (2003). A 'benign addition'? Research on ICT and pre-school children.
Journal of Computer-Assisted Learning. 19 (2), pp. 149-164.
Van Scoter, J., Ellis, D. & Railsback, J. (2001). How Technology Can Enhance Early Childhood
Learning,
Retrieved
on
20
February,
2011
from
http://www.netc.org/earlyconnections/byrequest.html
Yelland, N. (2005). The future is now: A review of the literature on the use of computers in early
childhood education (1994–2004). AACE Journal, 13(3), pp. 201- 232.
Γαθέξκνπ, Υ., Κνπινχξε, Π., & Μπαζαγηάλλε, Δ. (2006). Οδηγόρ Νηπιαγυγού. Εκπαιδεςηικοί
Σσεδιαζμοί.Δημιοςπγικά Πεπιβάλλονηα Μάθηζηρ. ΤΠΔΠΘ - Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Αζήλα:
ΟΔΓΒ.
Ληνλαξάθεο Α., Φξαγθάθε Μ., (2009). Η θνηλσληθν-πνιηηηθή θαη εζηθή δηάζηαζε ησλ Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο κέζα απφ έλα εμ Απνζηάζεσο Πνιπκνξθηθφ
Μνληέιν. Ένηαξη και σπήζη ηυν ΤΠΕ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία. 1ο Εκπαιδεςηικό
Σςνέδπιο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Μετκάξεο, Μ. & Γθνχζθνο, Γ. (2009). Σν Παηρλίδη ηεο Μάζεζεο: Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο κε ηε
Βνήζεηα Φεθηαθψλ Παηρληδηψλ. Πξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο Γηεκεξίδαο
Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ «Αλλαγή και Διακςβέπνηζη Εκπαιδεςηικών Σςζηημάηυν», 29-31
Μαΐνπ, Ρφδνο.
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
599

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:47:45 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Μνηξαζγεηή, Α., Καξαζζαβίδεο, Η. (2007). Η αληαπφθξηζε Νεπίσλ ζε Καζνδεγνχκελε θαη
πλεξγαηηθή Αμηνπνίεζε Φεθηαθνχ κε Θέκα ηελ Κπθινθνξηαθή Αγσγή: κηα Μειέηε
Πεξίπησζεο. 4ο Σςνέδπιο ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη, χξνο.
Παγγέ, T. (2008) Εκπαιδεςηική Τεσνολογία. Ισάλληλα: εθδ. Θενδσξίδε
Παπαζαλαζίνπ, Π. θαη Κφκεο, Β. (2003). Γξαζηεξηφηεηεο κε ππνινγηζηή ζρεδηαζκέλεο κε βάζε ην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Ππακηικά 2ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος ηυν
εκπαιδεςηικών για ηιρ ΤΠΕ «Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ ζηη διδακηική ππάξη», χξνο.
Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2006). Μάθηζη και διδαζκαλία ζηην εποσή ηηρ πληποθοπίαρ. Σφκνο Α‟.
Αζήλα: απηνέθδνζε.
ηαπξίδνπ Υ., Καξαζαββίδεο, Η. (2009). ρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπιαηζίσζεο
ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 1ο Εκπαιδεςηικό Σςνέδπιο «’Ενηαξη και
Χπήζη ηυν ΤΠΕ ζηην Εκπαιδεςηική Διαδικαζία», Βφινο

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
600

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:47:45 |
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

