
   Πανεπιστήμιο Κρήτης 

  Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
 

 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής» 

Κατεύθυνση: Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

 

 

Διπλωματική εργασία: 

Ψηφιοποίηση και διάδραση του Τεστ Μαθηματικής Επάρκειας 

της Ουτρέχτης και εφαρμογή των μοντέλων ITEM Response 

Theory σε δεδομένα παιδιών   5 – 5,11 ετών. 

 

 

 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαήλ Λιναρδάκης 

Φοιτήτρια: Καρλή Καλλιόπη (Α.Μ. 381) 

 

Ρέθυμνο, 2019 

 

  



2 
 

 

Περιεχόμενα 

 

Ευχαριστίες…………………………………………………………………………….4 

Περίληψη……………….……………………………………………………………...5 

 

Κεφάλαιο 1    

Εισαγωγή………………………………………………………………………………6 

 

Κεφάλαιο 2                                                                                                        

Ψυχομετρικό κριτήριο Πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (για 

παιδιά ηλικίας 4.00-7.05 ) 

2.1 Περιγραφή του κριτηρίου………………………………………………………….8 

2.1.1 Περιγραφή των οκτώ ενοτήτων του κριτηρίου………………………………….8 

2.1.2 Οδηγίες χορήγησης…………………………………………………………...…9 

2.1.3 Η χορήγηση του Τεστ………………………………………………………...…9 

 

Κεφάλαιο 3                                                                                                                    

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

3.1 Κινητή μάθηση………………………………………………………...……….10 

3.1.1 Μάθηση μέσω φορητών συσκευών…………………………..……...……….11 

3.1.2 Η κινητή μάθηση και η παιδαγωγική της αξία………………….…...……….14 

3.2 Οι έξυπνες φορητές συσκευές……………….………………………...……….16 

3.2.1 Οι έξυπνες φορητές συσκευές και η σύνδεσή τους με τη διδασκαλία 

μαθηματικών……………………………………………………………...……….17 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4                                                                                                           

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

4.1 Η μαθηματική επάρκεια των παιδιών – Ερευνητικά δεδομένα………………….19 

4. 2 Μέτρηση μαθηματικής επάρκειας με τη χρήση ΤΠΕ…………………..……….21 

4.3 Ερευνητικό πρόβλημα………………………………...……………………...….24 

4.4 Τρέχουσα ερευνητική βιβλιογραφία………………………………...……….….25 



3 
 

4.5 Σκοπός………………………………...……………………………………..….25 

4.6 Ερευνητικά ερωτήματα………………………………...……………………….25 

4.7 Ερευνητικές υποθέσεις………………………………...……………………….25 

 

Κεφάλαιο 5                                                                                                                       

Μεθοδολογία 

5.1 Δείγμα………………………………………………...…………………….….26 

5.2 Κατασκευή του τεστ …………………………………………………………..26 

5.3 Ερευνητικός σχεδιασμός……………………………...……………………….44 

5.4 Διαδικασία μετρήσεων……………………………...……………………...….44 

5.5 Ανάλυση δεδομένων……………………………...………………………...….45 

5.5.1 IRT models/ ITEM response theory models…………………………….......45 

5.6 Αποτελέσματα……………………………...………………………………….46 

5.7 Συμπεράσματα……………………………...…………………………...…….52 

 

Περιορισμοί της έρευνας………………………………………………………….53 

Βιβλιογραφία……………………………...…………………………………..….54 

Παραρτήματα 

Παράρτημα 1…………………………...…………………………….……….…..61 

Παράρτημα 2…………………………...…………….……………………….….101 

 

  



4 
 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους ήταν δίπλα μου στο μεγάλο ταξίδι των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών.  

Συγκεκριμένα, την τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τον κ. Λιναρδάκη, τον κ. 

Ζαράνη και την κ. Τρούλη. Περισσότερο τον κ. Λιναρδάκη και τον κ. Ζαράνη που 

ήταν δίπλα μου, με στήριξαν και ήταν πρόθυμοι να με βοηθήσουν να εξελιχθώ 

διορθώνοντας λάθη και εμπνέοντας με πάω πάντα ένα βήμα μπροστά.  

Έπειτα, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την οικογένειά μου, τις φίλες μου 

και τον σύντροφό μου που ήταν πάντα κοντά μου στηρίζοντάς με, με τον δικό του 

ξεχωριστό τρόπο ο κάθε ένας, χαρίζοντάς μου απλόχερα χαμόγελα και θετική 

ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο με βοήθησαν να έχω πάντα δύναμη και να προσπαθώ 

όλο και περισσότερο. 

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. 

Σας ευχαριστώ όλους.  



5 
 

 

Περίληψη 

 

Για δεκάδες χρόνια η προσχολική ηλικία διδασκόταν τα μαθηματικά μόνο με την 

παραδοσιακή μέθοδο, με δραστηριότητες μη συγκεκριμένες. Επιπλέον, τα τεστ 

αξιολόγησης μαθηματικής επάρκειας γίνονταν μόνο έντυπα. Έχει διαπιστωθεί πως η 

διδασκαλία μέσω ΤΠΕ σε συνδυασμό με την παραδοσιακή μέθοδο ενισχύει την 

εκμάθηση των αριθμών και τις επιδόσεις των παιδιών σε απλές μαθηματικές πράξεις 

όπως είναι η πρόσθεση και η αφαίρεση, η σειριοθέτηση, η ταξινόμηση, η 

αντιστοίχηση και η καταμέτρηση. Η διδασκαλία μέσω ΤΠΕ χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο στην εκπαίδευση σε ένα ευρύ μαθησιακό φάσμα, προωθεί τη μάθηση 

πολλών περιοχών όπως τη μνήμη και τη λύση προβλημάτων, ενδυναμώνει τις 

μαθηματικές ικανότητες των παιδιών και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους.  

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει αν οι έξυπνες φορητές συσκευές 

συμβάλλουν στη διευκόλυνση της αξιοποίησης του τεστ μαθηματικής επάρκειας της 

Ουτρέχτης. Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της δοκιμής, όπως 

ήταν στην αρχική έκδοση (έντυπη μορφή) και τα αποτελέσματα της ψηφιακής 

έκδοσης χρησιμοποιώντας τις έξυπνες φορητές συσκευές, η οποία εκμεταλλεύεται 

συγκεκριμένα την Utrecht Early Mathematical Competence Test, σε αντίθεση με 

παραδοσιακή μεθοδολογία. Το σχεδιασμένο λογισμικό περιελάμβανε διάφορες 

δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστών για την πρώιμη αριθμητική. Σχεδιάστηκε 

με βάση το τεστ μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης. Για τη διεξαγωγή της 

προτεινόμενης έρευνας προτείνεται ο πειραματικός ερευνητικός σχεδιασμός και πιο 

συγκεκριμένα, ένας πειραματικός ερευνητικός σχεδιασμός με σχεδιασμό μιας ομάδας 

. Το δείγμα της έρευνας αυτής θα είναι 80 παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 4-

5.11 ετών), το οποίο θα επιλεχθεί με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Για τη 

συλλογή των δεδομένων της εν λόγω έρευνας, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το 

Utrecht Early Mathematical Competence Test  σε ψηφιακή μορφή Adobe Flash 

Professional CS6. Κλείνοντας, θα γίνει στατιστική ανάλυση των δεδομένων αυτών 

που θα συλλεχθούν. Για την ανάλυση, θα χρησιμοποιηθεί η θεωρία απόκρισης 

αντικειμένων (IRT). 
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Κεφάλαιο 1    

Εισαγωγή 

Η έρευνα σχετικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στον 

τομέα των μαθηματικών, δεν είναι καινούργια (Larkin & Calder. 2016. Starkey, Klein 

& Wakeley, 2004.). Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι ψηφιακές τεχνολογίες 

αποτελούν μέρος των μαθηματικών εργαλείων, των γνώσεων και των διαδικασιών 

που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της εμπλοκής και της κατανόησης των 

μαθηματικών στη μάθηση και τη διδασκαλία (Calder, 2015. Chen & Chang, 2006.).  

Πολλοί επαγγελματίες και ερευνητές δηλώνουν ότι το διαδραστικό 

περιβάλλον που δημιουργείται σε ένα νηπιαγωγείο με τη χρήση έξυπνων φορητών 

συσκευών (tablet) ενισχύει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για 

ψηφιακές δραστηριότητες και τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν πιο στενά και 

αποτελεσματικά στις ψηφιακές μαθηματικές δραστηριότητες (Liu, 2013. Papadakis, 

Kalogiannakis & Zaranis, 2018. Zaranis & Valla 2019.).  

Τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ έχουν παρουσιάσει προοδευτική εμφάνιση στον 

τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση. Μερικές φορές 

έχουν αναλάβει το ρόλο ενός δασκάλου καθώς οι μαθητές μπορούν να πάνε εκεί για 

να αναζητήσουν πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία του δασκάλου 

(Božnar, 2004.).  

Παρά τις πολλές έρευνες που διεξήχθησαν για τη χρησιμότητά τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αρκετοί εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να διστάζουν να 

ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στα σχολεία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 

εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αντικατασταθεί ο ρόλος τους ή η τεχνολογία να 

ξεπεράσει τη βιωματική μάθηση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι ίδιοι θεωρούν ότι 

αυτές οι δύο μορφές μάθησης μπορούν να συνδυαστούν και όταν είναι επιτυχείς, τα 

αποτελέσματα είναι θεαματικά (Lindahl & Folkesson, 2012.).  

Όπως υποστηρίζει ο Kozman (2001), ο υπολογιστής δεν είναι το μόνο 

εργαλείο που θα οδηγήσει τους μαθητές να μάθουν, αλλά μοντέλα και προσομοιώσεις 

μπορούν να σχεδιαστούν για να ενισχύσουν τη διαδικασία μάθησης. Τα παιδιά, σε 

σχέση με τους ενήλικες, προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα στις μεταμορφώσεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατανοούν ευκολότερα τις απαιτήσεις των Νέων 

Τεχνολογιών απ’ ότι οι ενήλικες καθώς έχουν αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον πλούσιο 

σε ψηφιακά ερεθίσματα (Lupu & Laurenţiu, 2015.).  
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Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση ΤΠΕ σε διάφορες μορφές υπάρχει παντού 

στην πρώιμη παιδική ηλικία και όταν χρησιμοποιείται σωστά, η μάθηση και η 

ανάπτυξη παιδιών μπορούν να προωθηθούν πιο αποτελεσματικά από την τυπική 

μάθηση (Shamir, Feehan & Yoder, 2017.). Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η 

τεχνολογία αντικαθιστά την βιωματική μάθηση. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά εργαλεία, έτσι και με την τεχνολογία, το "νέο" δεν αντικαθιστά το 

"παλιό" αλλά το ενισχύει για να έχει θετικά αποτελέσματα. Όταν χρησιμοποιείται 

κατάλληλα από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, τότε μπορεί να επεκτείνει τη μάθηση. 

Το σημαντικό είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των στοιχείων αυτών (Hass, 

2011.). 
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Κεφάλαιο 2                                                                                                        

Ψυχομετρικό κριτήριο Πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (για 

παιδιά ηλικίας 4.00-7.05 ) 

2.1 Περιγραφή του κριτηρίου 

Η προσπάθεια να εκτιμηθεί η πρώιμη μαθηματική επάρκεια παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4.06 – 7.05). οδήγησε στη δημιουργία του 

κριτηρίου πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (Utrecht Early 

Mathematical Competence Test) από μία ομάδα επιστημόνων από το τμήμα ειδικής 

αγωγής στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Η στάθμιση του κριτηρίου στην Ολλανδία 

έγινε το 1993. Τέσσερα χρόνια αργότερα, την περίοδο 1997-1999, έξι ευρωπαϊκές 

χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), έλεγξαν την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά του (Μπάρμπας, 2008). 

Το 2008, πραγματοποιήθηκε η στάθμιση του κριτηρίου στην Ελλάδα από τους 

Γιώργο Μπάρμπα και Φέμκε Βερμέουλεν, γεγονός που επέτρεψε την επέκταση του 

τεστ κατά ένα εξάμηνο. Έτσι, το τεστ μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας 4.00-

7.05 ετών (Μπάρμπας, 2008). 

2.1.1 Περιγραφή των οκτώ ενοτήτων του κριτηρίου 

Οι ενότητες του κριτηρίου σχεδιάστηκαν με σκοπό να καλύψουν τις 

ικανότητες που πρέπει να κατέχει ένα παιδί ηλικίας 4.00-7.05 ετών σύμφωνα με τον 

Piaget αλλά και τις φάσεις καταμέτρησης και δεξιότητας όπως σχολιάστηκαν 

παραπάνω. 

Οι οκτώ ενότητες του κριτηρίου είναι:  

I. Σύγκριση:  Οι μαθητές συγκρίνουν αντικείμενα αναφορικά με τα ποσοτικά 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αναφέρονται έννοιες όπως τα περισσότερα, 

τα λιγότερα κτλ. 

II. Ταξινόμηση : Τα παιδιά πρέπει να ομαδοποιούν ή να ταξινομούν σε ομάδες 

και σε υποομάδες βάσει ενός ή δύο κριτηρίων. 

III. Αντιστοίχιση : Εδώ γίνεται ένα προς ένα αντιστοίχηση με αντικείμενα δύο 

διαφορετικών συνόλων. 

IV. Σειριοθέτηση: Στη συγκεκριμένη ενότητα εκτιμάται κατά πόσο τα παιδιά 

μπορούν τα βάλουν αντικείμενα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, για 

παράδειγμα από το πιο λεπτό στο πιο χοντρό. 

V. Χρήση λέξεων αρίθμησης: Τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν κανονικά και 

αντίστροφα μέχρι το 20 

VI.  ∆ομημένη καταμέτρηση: Με τη βοήθεια κάποιου υλικού (π.χ. κυβάκια), τα 

παιδιά καλούνται να μετρήσουν μη συνεχείς ποσότητες. 

VII. Αποτελεσματική καταμέτρηση: Τα παιδιά χωρίς να πιάνουν τα αντικείμενα ή 

να δείχνουν με τα δάχτυλα, πρέπει νοερά να μετρήσουν. 

VIII. Γενική γνώση αριθμών: Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς μέχρι το 20 σε καθημερινές πράξεις 

(Μπάρμπας, 2008). 
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2.1.2 Οδηγίες χορήγησης 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, ο εξεταστής και ο εξεταζόμενος πρέπει να 

βρίσκονται σε ένα ήσυχο μέρος με όσο το δυνατόν λιγότερα ερεθίσματα έτσι ώστε να 

μην αποσπάται η προσοχή του παιδιού. Ο εξεταστής πρέπει να έχει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για τη χορήγηση του τεστ (20 κυβάκια, φύλλα εργασίας, το 

βιβλίο εικόνων, ένα μολύβι και το ατομικό φυλλάδιο εξεταστή) και να τα 

παρουσιάζει στο παιδί όταν χρειάζονται για να μην αποσπάται η προσοχή τους 

(Μπάρμπας, 2008). 

2.1.3 Η χορήγηση του Τεστ 

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του τεστ, το παιδί πρέπει να κάθεται απέναντι 

από τον εξεταστή και να έχει χώρο ώστε να μπορεί να χειριστεί με άνεση τα κυβάκια, 

τα φύλλα εργασίας και το μολύβι. Ο εξεταστής σημειώνει τα στοιχεία του παιδιού 

στο ατομικό δελτίο και μετράει την ηλικία σε έτη και μήνες. Ο εξεταστής μπορεί να 

επιβραβεύει τον μαθητή και σημειώνει τις απαντήσεις του στο φυλλάδιο. Στο τέλος 

γίνεται ο υπολογισμός των απαντήσεων (Μπάρμπας,  2008). 
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Κεφάλαιο 3                                                                                                                    

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

3.1 Κινητή μάθηση 

Στις μέρες μας, η προσχολική εκπαίδευση θεωρείται ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, μαθαίνουν μέσα από αυτό και το έχουν σύμμαχο 

στην ανακάλυψη του κόσμου που τα περιβάλλει. Στις τελευταίες δεκαετίες, έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον να εκπαιδεύεις παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση Νέων 

Τεχνολογιών. Αποτελεί πλέον μία μεγάλη αποδοχή από αρκετούς ειδικούς, πως οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών βοηθούν το παιδί καθώς έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή (Staarman, 2009). Σύμφωνα με την 

τρέχουσα ερευνητική βιβλιογραφία, οι Νέες Τεχνολογίες και, πιο συγκεκριμένα, η 

κινητή μάθηση, είναι περισσότερο ικανή να βοηθήσει το παιδί σε ποικίλους 

μαθησιακούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις κινητικές δεξιότητες και την κοινωνικό-

συναισθηματική ανάπτυξη (Drigas, Kokkalia & Lytras, 2015). 

Στη δεκαετία του ’80, υπήρξε μεγάλη διαμάχη για το ρόλο της τεχνολογίας. 

30 χρόνια αργότερα, έχει συστηματικά αποδειχθεί πως δημιουργούν ένα καινοτόμο, 

αποτελεσματικό και δελεαστικό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας (Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Zaranis, N., 2016). 

Σε έναν αιώνα ψηφιακής ανέλιξης, οι Νέες Τεχνολογίες έχουν κάνει αισθητή 

την παρουσία τους σε πολλούς τομείς και ειδικά στην εκπαίδευση (Toki & Pange, 

2012). Σε πολλές χώρες έχει διαπιστωθεί η σημασία των τους στην εκπαίδευση. Όπως 

αναφέρουν οι Τσιτουρίδου και Βρίζας (2004) «είναι δύσκολο να βρεθεί μία χώρα 

όπου οι εκπαιδευτικοί δε θα έχουν ενσωματώσει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα εργαλεία που θα 

οδηγήσουν στην καινοτομία στην εκπαίδευση (Liu, Toki & Pange, 2014). Πλέον, οι 

σύγχρονοι ερευνητές, έχουν επεκτείνει τον όρο ΤΠΕ και δεν αφορά μόνο τους 

επιτραπέζιους υπολογιστές αλλά και τις φορητές συσκευές. Τα παιδιά πλέον, 

μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν πληροφορίες, να 

παρακολουθήσουν βίντεο και να κάνουν χρήση ποικίλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

(Zaranis, Papadakis & Kalogiannakis, 2013). 

Στις μέρες μας, η κινητή μάθηση είναι ευρέως διαδεδομένη και οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ποικίλες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης για να 

αυξήσουν την απόδοση, την ενθάρρυνση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών (Reed, 

, Drijvers & Kerchner, 2010). 

Καθώς οι κινητές τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο, 

σημαντικό ρόλο στη μάθηση των παιδιών, τα σχολεία πειραματίζονται με τη χρήση 

αυτών των συσκευών ως εναλλακτική μορφή μάθησης. Τα έξυπνα τηλέφωνα και οι 
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έξυπνες φορητές συσκευές μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διδασκαλία, τη 

μάθηση και την έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Johnson, Smith, Willis, 

Levine, & Haywood, 2011).  
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3.1.1 Μάθηση μέσω φορητών συσκευών 

Τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ έχουν κάνει μία προοδευτική εμφάνιση στον 

εκπαιδευτικό χώρο και συγκεκριμένα στην προσχολική εκπαίδευση. Κάποιες φορές, 

έχουν πάρει το ρόλο του δασκάλου καθώς οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν εκεί 

για να αναζητήσουν πληροφορίες χωρίς όμως να μην έχουν ανάγκη τη φυσική 

παρουσία του δασκάλου (Božnar, 2004).  

Εδώ και λίγες δεκαετίες, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, χρησιμοποιούν 

ποικίλες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης. Το 25 % των παιδιών ηλικίας 2-5 ετών στην 

Σουηδία, χρησιμοποιεί αρκετές φορές τις μορφές αυτές κάθε εβδομάδα (Lindahl et al. 

2012). Έχει παρατηρηθεί πως στις ΗΠΑ, από το 2001 περίπου, τα τρία τέταρτα των 

παιδιών ηλικίας 5-7 ετών ξέρει να χειρίζεται με μεγάλη άνεση μία ηλεκτρονική 

συσκευή και το 56% των παιδιών έχει ένα υπολογιστή σπίτι του, γεγονός που δείχνει 

την εντυπωσιακή αύξηση των υπολογιστών και του διαδικτύου (Judge, 2005). 

Παρά όμως τις πολυάριθμες έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την χρησιμότητα 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αρκετοί εκπαιδευτικοί διστάζουν ακόμα να 

ενσωματώσουν τις Νέες Τεχνολογίες στα σχολεία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 

εκπαιδευτικοί δε θέλουν να αντικατασταθεί ο ρόλος τους ούτε η τεχνολογία να 

υπερτερήσει της βιωματικής μάθησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουν και οι ίδιοι 

πως οι δύο αυτές μορφές μάθησης μπορούν να συνδυαστούν και όταν αυτό γίνει με 

επιτυχία, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά (Lindahl et al. 2012). 

 Οι υπολογιστές είναι ένα εργαλείο αρκετά εύκολο στη χρήση του από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά ούτως ώστε να 

προαχθεί η εκπαιδευτική πλευρά του (Lupu & LaurenĠiu, 2015). 

Όπως υποστηρίζει ο Kozman (2001), ο υπολογιστής δεν είναι το εργαλείο που 

μόνο του θα οδηγήσει τους μαθητές να μάθουν αλλά μπορούν να σχεδιαστούν 

μοντέλα και προσομοιώσεις που θα ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία (Lupu et 

al. 2015). 

Τα παιδιά, σε σχέση με τους ενήλικες, προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα 

στους μετασχηματισμούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατανοούν ευκολότερα 

τις απαιτήσεις των Νέων τεχνολογιών σε σχέση με τους ενήλικες καθώς έχουν 

μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ψηφιακά ερεθίσματα (Lupu et al. 2015). 

H έρευνα έχει δείξει πως η χρήση των ΤΠΕ σε ποικίλες μορφές υπάρχει 

παντού κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να 

προωθηθεί αποτελεσματικότερα η μάθηση και η ανάπτυξη των παιδιών σε σχέση με 

την τυπική μάθηση (Shamir et al. 2017). Το γεγονός αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η 

τεχνολογία αντικαθιστά την τυπική μάθηση. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά εργαλεία, έτσι και με την τεχνολογία, το «καινούριο» δεν αντικαθιστά 

το «παλιό» αλλά το ενισχύει με σκοπό να έχει περισσότερα θετικά αποτελέσματα. 

Όταν λοιπόν χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από ειδικευμένους 

εκπαιδευτικούς, τότε μπορεί να επεκτείνει τη μάθηση. Το σημαντικό είναι να βρεθεί 
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η ισορροπία μεταξύ των στοιχείων ούτως ώστε να αναδειχθούν οι μοναδικές 

δυνατότητες της τεχνολογίας (Hass, 2011). 

  



14 
 

 

3.1.2 Η κινητή μάθηση και η παιδαγωγική της αξία 

Στις μέρες μας, οι ΤΠΕ έχουν ενεργή δράση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση δεν είναι μία καθ’ όλα εύκολη διαδικασία καθώς 

απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια. Εξάλλου, για αρκετούς μαθητές νηπιαγωγείου, 

η πρώτη επίσημη επαφή με τις ΤΠΕ ξεκινάει σε αυτή την ηλικία (Zaranis, & 

Oikonomidis, 2015). Η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχώς αλλάζει και οι άνθρωποι 

αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο αριθμό, ποικιλία πληροφοριών και περιεχόμενο 

στην αυξανόμενη ζήτηση γνώσεων. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αλλάξουν αν 

θέλουν να δοκιμάσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι η 

χρήση των ΤΠΕ η οποία έχει μεγάλο αντίκτυπο όχι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα 

αλλά και στην κοινωνία (Zaranis et al. 2016). Πλέον, δεν τίθεται  το ερώτημα αν 

πρέπει να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στα σχολεία αλλά ποιες μορφές αυτών πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν (Kalogiannakis, 2010). 

Κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας, από τη γέννηση έως την 

ηλικία των 8 ετών (Copple & Bredekamp, 2009),  η ανάπτυξη των παιδιών γίνεται με 

ταχείς ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας όλο και περισσότερα παιδιά 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εκπαιδευτικό εργαλείο (National Council for 

Accreditation of Teacher Education [NCATE], 2008). 

Οι Kemmis, Atkins και Wright (1977), δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό για 

την εποχή μοντέλο για να διαπιστώσουν τα οφέλη της ενασχόλησης των παιδιών με 

τις ΤΠΕ. Αν και η έρευνά τους περιελάμβανε μαθητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 

το πέρασμα των χρόνων διαπιστώθηκε πως τα ίδια οφέλη υπάρχουν και σε μαθητές 

μικρότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι τέσσερις τύποι υπολογιστών που 

περιγράφηκαν τότε ήταν ο εκπαιδευτικός. ο αποκαλυπτικός, ο υποθετικός και ο 

χειραφετημένος. Μετά από αυτό το έργο, έγιναν περαιτέρω προσπάθειες για να 

αποκαλυφθεί η χρησιμότητα των ΤΠΕ. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όταν ο 

εκπαιδευτικός και ο μαθητής λειτουργήσουν μαζί με τον υπολογιστή, τότε τα 

αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα (Fischer, Denning, Higgings & Loveless, 2012). 

Η Σλοβενία είναι μία χώρα που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον τομέα 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο παιδείας και αθλητισμού έχει ορίσει να 

ενσωματώνονται οι Νέες Τεχνολογίες στα σχολεία με σκοπό να επιτευχθεί ο 

απώτερος σκοπός τους που είναι η παροχή μίας αποτελεσματικότερης μάθησης και η 

παροχή δια βίου μάθησης στα παιδιά (Rutar Ilc, 2008). Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς 

τα νέα τεχνολογικά μέσα ενθαρρύνουν το παιδί να προσαρμοστεί εύκολα σε νέους 

τρόπους μάθησης και να ανοίξει νέους ορίζοντες για περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης. Ο 

δάσκαλος με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή για να εισάγει 

νέα μαθησιακά περιεχόμενα ή να εδραιώσει όσα είναι ήδη γνωστά. Σε κάθε 

περίπτωση, η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό, κατάλληλη 

επιλογή εργαλείων ΤΠΕ και ανάπτυξη νέων διδακτικών στρατηγικών από τον 

δάσκαλο. (Hass, 2011). 
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Σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρεία Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (ISTE), η 

τεχνολογική παιδεία αρχίζει από τα πρώτα χρόνια του παιδιού και απαιτεί από τα 

παιδιά να γίνουν περισσότερο «τεχνολογικά», να δρουν δηλαδή και να μαθαίνουν 

μέσω ΤΠΕ(ISTE 1998, που λαμβάνεται από τους Robles de Melendez et al., 2000). 

Αυτό προσφέρει νέες δυνατότητες τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς καθώς 

οι τελευταίοι μπορούν να ενσωματώσουν νέες τεχνικές στο διδακτικό τους σχέδιο. 

Για τα μικρότερα παιδιά, η τεχνολογία είναι μία πολύτιμη πηγή καθώς αν 

χρησιμοποιηθεί σωστά και με την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, μπορούν να 

αποτελέσουν μεγάλη πηγή δυνατοτήτων (Hass, V., 2011). 

Η τεχνολογία και οι κινητές συσκευές ως εργαλείο της διάδοσής της, 

θεωρούνται ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο κομμάτι της τόσο της γνωστικής 

όσο και της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Αυτό που προβληματίζει τους 

εκπαιδευτικούς, είναι κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και 

παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ύλης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχουν έρθει για να 

προσφέρουν ένα περισσότερο δημιουργικό και πλούσιο ε ερεθίσματα μαθησιακό 

περιβάλλον. Επιπλέον, η κινητή μάθηση, προσφέρει ανεξαρτησία στους μαθητές 

καθώς  μπορούν να ακολουθήσουν μόνοι τους οδηγίες και να χρησιμοποιήσουν τις 

φορητές συσκευές στο χρόνο και το χώρο που θέλουν. 

Διάφορες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η παρακίνηση 

εκπαιδευτικών και παιδιών και η ενασχόλησή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

αυξήθηκαν όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές μορφές μάθησης σε 

σύγκριση με δραστηριότητες που δε σχετίζονται με τον υπολογιστή (Couse & Chen, , 

2010). Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική και καθοριστική καθώς 

είναι εκείνοι που παίζουν διαδραστικό ρόλο στην δημιουργική χρήση των ΤΠΕ από 

τους μαθητές (Livingstone,  2012). 

Βέβαια, όπως είναι φυσικό, οι Νέες Τεχνολογίες δε μπορούν μόνες τους να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Είναι απαραίτητη η 

εκπαίδευση που θα αναδείξει την παιδαγωγική πλευρά τους και τη σωστή χρήση τους 

(Gellerstedt,  Badaheidari,  Svensson,  2018). 
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3.2 Οι έξυπνες φορητές συσκευές 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι έξυπνες φορητές συσκευές (tablets), έχουν κάνει 

αισθητή την παρουσία τους σε πολλά αμερικάνικα νηπιαγωγεία. Πενήντα 

εκπρόσωποι νηπιαγωγείων αναφέρουν ότι έχουν μία έξυπνη φορητή συσκευή στην 

τάξη τους (Wartella, 2015). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν να τις 

χρησιμοποιούν καθώς αμέσως. Ένα από τα ποικίλα πλεονεκτήματά τους είναι πως 

είναι αρκετά εύχρηστες καθώς απαιτούν ένα πιο απλό συντονισμό χεριών από το 

πληκτρολόγιο και το ποντίκι (Schacter & Jo, 2015). 

Οι έξυπνες φορητές συσκευές είναι εύκολες στη χρήση και προσφέρουν την 

ευκαιρία  στα παιδιά να μάθουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Επιπλέον, προσφέρουν 

ένα ευχάριστο περιβάλλον με ποικιλία ερεθισμάτων το οποίο ενισχύει την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Neumann & Neumann, 2014). 

Οι συσκευές αυτές είναι βατές για τα παιδιά καθώς λειτουργούν με 

διαισθητικό τρόπο. Τα παιδιά, διαδραστικά πια, με κινήσεις απλές όπως το άγγιγμα, 

το χτύπημα ή το τσίμπημα, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Οι έξυπνες φορητές 

συσκευές, αυξάνουν τη μάθηση των παιδιών λόγω των ιδιοτήτων των πολλαπλών 

αισθητήρων και της ποικιλίας των συνοδευτικών εφαρμογών τους (Papadakis, 

Kalogiannakis & Zaranis, 2018). 

Τα τεχνολογικά εργαλεία αλλάζουν και γίνονται συνεχώς πρόοδοι στην 

ψηφιακή τεχνολογία.  Όσον αφορά τις έξυπνες κινητές συσκευές, πολλοί 

εκπαιδευτικοί είναι ενθουσιασμένοι με την χρηστικότητα, την ευελιξία και την 

κινητικότητά τους. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις 

εν λόγω συσκευές γρήγορα και με αυτοπεποίθηση (Mango, 2015). 

Σύμφωνα με την Kucirkova (2014) , οι έξυπνες φορητές συσκευές, έχουν τρία 

νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις παλαιότερες μορφές ψηφιακές μάθησης: δεν 

χρειάζονται ξεχωριστές συσκευές εισόδου κι επιπλέον εξοπλισμό όπως ποντίκι ή 

πληκτρολόγιο, μετακινούνται πολύ εύκολα και είναι ελαφριά και τρίτον μπορούν να 

υποστηρίξουν ποικιλία εφαρμογών. 
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3.2.1 Οι έξυπνες φορητές συσκευές και η σύνδεσή τους με τη διδασκαλία 

μαθηματικών 

Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι πού 

σημαντικά καθώς μπαίνουν τα θεμέλια για να δημιουργηθεί η κριτική και η 

δημιουργική σκέψη. Τα ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι αναγκαία για να 

εφαρμόσει ένα παιδί τις δεξιότητές του. Τα ψηφιακά μέσα συνιστώνται ως 

κατάλληλα για την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων καθώς έτσι αναπτύσσεται 

η πρώιμη άτυπη μάθηση των μαθηματικών όπως οι αριθμοί, η αριθμητική επίλυση 

προβλημάτων και οι δεξιότητες μνήμης. Οι έρευνες υποστηρίζουν πως οι Νέες 

Τεχνολογίες βοηθούν τα παιδιά να μάθουν μαθηματικά και αρκετές μελέτες 

επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία (Clements & Sarama, 2007). Η μνήμη είναι ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι στο σχολείο, ειδικά στον τομέα των μαθηματικών. Η πρώιμη 

αριθμητική γνώση πρόκειται να βοηθήσει τα παιδιά στην μεταγενέστερη σχολική 

τους πορεία (Toll & Van Luit, 2013). 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι περισσότεροι ερευνητές, 

υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

Kerckaert, Vanderlinde και van Braak (2015), έχουν διακρίνει δύο τρόπους μάθησης 

με τη χρήση της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Ο πρώτος 

είναι «Η χρήση των ΤΠΕ υποστηρίζοντας βασικές δεξιότητες και συμπεριφορές 

ΤΠΕ» και ο δεύτερος είναι η «Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη περιεχομένων και 

ατομικών μαθησιακών αναγκών». Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα στη 

μαθησιακή διαδικασία είναι η παρακίνηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, η αύξηση 

της συμμετοχής τους και η προαγωγή του ενθουσιασμού (Papadakis, Kalogiannakis 

& Zaranis, 2016).  

Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσω των Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να 

γίνεται με υπολογιστικά φύλλα, εργαλεία γραφημάτων και λογισμικό κατάλληλο που 

θα υποστηρίζει την ορθή χρήση των μαθηματικών. Πρόσφατα, ενσωματώθηκαν οι 

έξυπνες φορητές συσκευές στη ζωή των παιδιών προσχολικής ηλικίας και σύμφωνα 

με ερευνητικά δεδομένα προσφέρουν σημαντική βελτίωση στον τομέα των 

μαθηματικών στην προσχολική εκπαίδευση (Judge, Floyd & Jeffs, 2015). Πολλοί 

εκπαιδευτικοί και ερευνητές υποστηρίζουν πως το διαδραστικό περιβάλλον που 

δημιουργείται στην προσχολική εκπαίδευση με τη χρήση των έξυπνων φορητών 

συσκευών, είναι σημαντικά ισχυρό και επιτρέπει στα παιδιά να ασχοληθούν 

περαιτέρω και πιο αποτελεσματικά με ψηφιακές μαθηματικές δραστηριότητες στην 

μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία  (Liu, 2013). 

Το καινοτόμο, αποτελεσματικό και δελεαστικό περιβάλλον που έχει 

δημιουργεί με την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία επιτρέπει την ύπαρξη μιας θετικής σκέψης των ΤΠΕ και της ανάπτυξης 

της μαθηματικής σκέψης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ειδικά όταν οι Νέες 

Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με ερευνητικό τρόπο μπορούν να κάνουν καλύτερη 

την κατανόηση των μαθηματικών ιδεών. Με αυτό τον τρόπο, η συμβολή των ΤΠΕ σε 
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συνδυασμό με τις μαθηματικές δραστηριότητες, όχι μόνο διευκολύνει την 

μαθηματική σκέψη αλλά ενισχύει τη δημιουργία νέων μεθόδων διδασκαλίας που 

αναμένεται να αλλάξουν τη διδασκαλία των μαθηματικών. Μέσα από τις Νέες 

Τεχνολογίες, τα παιδιά μπορούν ευκολότερα να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους 

δεξιότητες σε απλές μαθηματικές έννοιες (Papadakis et al. 2016). Όταν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες υπό την επίβλεψη ενήλικα, 

αυξάνουν τις ικανότητές τους στην ταξινόμηση, την καταμέτρηση και την 

αναγνώριση αριθμών (Sarama & Clements, 2009). 

Από την άλλη πλευρά, με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας των 

μαθηματικών οι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να 

αναγάγουν τα αποτελέσματα και να ενισχύσουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες 

όμως μειώνουν το ενδιαφέρον των παιδιών και τους στερούν το δικαίωμα για 

ανατροφοδότηση (Panagiotakopoulos, Sarris, & Koleza, 2013. Papadakis et al. 2016). 

Η χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών μπορεί να έχει ποικίλα θετικά 

αποτελέσματα στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, στη διδασκαλία μαθηματικών μπορεί 

να ενισχύσει τις ικανότητες του παιδιού σε τομείς όπως η αναγνώριση αριθμών, ο 

σχηματισμός αριθμών και η αριθμητική (Chiong & Shuler, 2010).  

Από γνώση μας, αυτή είναι η πρώτη μελέτη για τη δοκιμή της σχέσης μεταξύ 

υπολογιστών και δισκίων και την απόκτηση μαθηματικών. Τα εμπειρικά 

συμπεράσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα κινητικά χαρακτηριστικά των 

δισκίων και η ευκαιρία να μάθουν μέσω του παιχνιδιού παρέχουν μια θετική 

προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών (Guernsey, 2012).  

Μελέτες έχουν δείξει πως όταν χρησιμοποιούνται σωστά οι ΤΠΕ στον τομέα 

των μαθηματικών, μπορούν ευκολότερα να αφομοιωθούν έννοιες όπως η κατανόηση 

των αριθμών, η αναγνώριση σχήματος, η καταμέτρηση και η διαλογή (Larkin, 2015) 

Οι Larkin και Calder (2016) δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν νέες ευκαιρίες 

για να ενισχύσουν την εμπλοκή των μαθητών και τη μαθηματική σκέψη. Ένας 

αυξανόμενος αριθμός μελετών που εξετάζουν τη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών 

για τη διδασκαλία των μαθηματικών κατέδειξαν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, χάρη 

στα μοναδικά χαρακτηριστικά της (όπως το μέγεθος), έχει τη δυνατότητα να φέρει σε 

επανάσταση τη διδασκαλία και τη μάθηση και με κάποιο τρόπο να παρακινήσει, να 

εμπλακεί και να ενισχύσει τη μάθηση των παιδιών. Η φορητότητα των συσκευών και 

η ικανότητα να επηρεάζει την αφή τους την καθιστούν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την 

τόνωση της συγκέντρωσης των παιδιών τόσο σε ανεξάρτητα όσο και σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα μάθησης (Flewitt et al., 2015). 

Επιπλέον η χρήση των φορητών συσκευών στα νηπιαγωγεία αναμένεται να 

αλλάξει ριζικά τον τρόπο προσέγγισης των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία 

ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων διδακτικών προσεγγίσεων (Zaranis et al., 2013). 
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Κεφάλαιο 4                                                                                                           

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

4.1 Η μαθηματική επάρκεια των παιδιών – Ερευνητικά δεδομένα 

Οι μελέτες όσον αφορά την εκπαίδευση στα μαθηματικά και τη γνωστική 

ψυχολογία αναφέρονται συνήθως σε παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι 

όμως λίγες οι έρευνες εκείνες που επικεντρώνονται στην προσχολική και την πρώτη 

σχολική ηλικία (Hannula et al., 2016). Ερευνώνται επίσης και οι συναισθηματικές 

συνιστώσες ώστε να δοθούν συμπληρωματικές γνώσεις σχετικά με τις αναδυόμενες 

τάσεις των παιδιών απέναντι στα μαθηματικά (Batchelor, Torbeyns, , Verschaffel, 

2018). 

Τα μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση και συγκεκριμένα ικανότητες 

όπως η καταμέτρηση, οι σχέσεις μεταξύ αριθμών και ποσοτήτων και οι έννοιες όπως 

«περισσότερο» και «λιγότερο» παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο καθώς, σύμφωνα με 

έρευνες, δείχνουν την μεταγενέστερη μαθηματική πορεία των παιδιών (Frye et al., 

2013). Μαθητές που είχαν κακή απόδοση στα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο, 

αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στις μαθηματικές γνώσεις τους τόσο στο 

δημοτικό όσο και μεταγενέστερα (Morgan, Farkas, Hillemeier & Maczuga, 2016). 

Πράγματι, τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές ικανότητες σε πολύ μικρή 

ηλικία (MacDonald, Carmichael, 2018). Οι Doig et αϊ. (2003) υποδεικνύουν ότι ο 

αυξανόμενος αριθμός παιδιών που συμμετέχουν σε προγράμματα πρώιμης παιδικής 

ηλικίας και η αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας των μαθηματικών γενικά 

αποτελούν αναμφισβήτητες αιτίες για την κατανόηση της μαθηματικής ανάπτυξης 

των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. 

 

Έρευνα που διεξήχθη από τους Lina Shanley , Ben Clarkea, Christian 

Doablerb, Evangeline Kurtz-Nelsona, και Hank Fiena (2018), επιχείρησε να 

προσδιορίσει ποιες πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες (γνώση αριθμών, σύγκριση 

μεγεθών, γνώση ποσοτήτων) ήταν παρούσες σε μαθητές νηπιαγωγείου. Η παρούσα 

μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 73 αίθουσες νηπιαγωγών σε δύο περιοχές των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Η καταμέτρηση έγινε τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων παραγόντων που διεξάγονται 

εδώ υποδεικνύουν ότι τόσο οι δεξιότητες όσο και οι τύποι καθηκόντων 

εκπροσωπούνται με μοναδικό τρόπο στην αξιολόγηση RAENS στην οποία 

υποβλήθηκαν οι μαθητές. 

Στη συνέχεια οι F. Vogt et al. (2018), αφού χώρισαν τα παιδιά σε πειραματική 

ομάδα και ομάδα ελέγχου, επιχείρησαν να δουν αν τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 

μαθηματικά μέσω του παιχνιδιού ή με ένα πρόγραμμα βασισμένο στις μαθηματικές 

ικανότητες των παιδιών. Το πρόγραμμα εστίαζε στις ικανότητες σύνδεσης ποσοτήτων 

και αριθμών. Τα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ήδη δοκιμαστεί σε παιδικούς 

σταθμούς και ελέγχθηκαν για την χρησιμότητά τους από παιδαγωγούς. Από τη λίστα 

όλων των νηπιαγωγείων στο Canton του St. Gall στην Ελβετία, οι εκπαιδευτικοί 

νηπιαγωγείων ήρθαν σε επαφή τυχαία και προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην 
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έρευνα και τυχαία ανατέθηκαν σε μία από τις ομάδες. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις 

ομάδες ανάλογα με την προϋπάρχουσα μαθηματική τους γνώση και σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα δεν είχαν σημαντικές διαφορές οι δύο ομάδες. 

Έπειτα, οι Clarke,  Doabler, Smolkowski, Baker, Fien, Cary. (2016) μελέτησαν 

τη δυσκολία των παιδιών στα μαθηματικά με το πρόγραμμα ROOTS. Η επιλογή των 

μαθητών ήταν τυχαία. Θέλησαν να ερευνήσουν κατά πόσο το πρόγραμμα ROOTS 

έχει αντίκτυπο στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο στα μαθηματικά. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα, τα παιδιά που διδάχθηκαν μαθηματικά με το πρόγραμμα ROOTS 

είχαν καλύτερη επίδοση από την ομάδα ελέγχου. 
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4. 2 Μέτρηση μαθηματικής επάρκειας με τη χρήση ΤΠΕ 

Η έρευνα με παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει αποδείξει περαιτέρω τους 

τρόπους με τους οποίους τα παιδιά ασχολούνται με μια σειρά σύνθετων μαθηματικών 

ιδεών στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Οι Kinnear και Clark (2014) 

διερεύνησαν τη μοντελοποίηση δεδομένων με μια ομάδα παιδιών ηλικίας 5 ετών και 

διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ήταν σε θέση να κατασκευάσουν μοντέλα δεδομένων τα 

οποία παρείχαν στοιχεία για την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα 

δεδομένα, τη γνώση του πλαισίου των δεδομένων και την πιθανή δημιουργία 

προβλέψεων. Η έρευνα του MacDonald (2010, 2012) αποκάλυψε ότι τα παιδιά 

ηλικίας 4 έως 6 ετών ήταν σε θέση να επιδείξουν γνώση των εννοιών μέτρησης, όπως 

η αναγνώριση μετρήσιμων χαρακτηριστικών, η σύγκριση χαρακτηριστικών όπως το 

ύψος ή η περιοχή και η χρήση μονάδων για την περιγραφή των μετρήσεων. 

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικρά παιδιά ασχολούνται με ισχυρές 

μαθηματικές διαδικασίες όπως η επίλυση προβλημάτων, η επιχειρηματολογία και η 

μαθηματική συλλογιστική (English & Mulligan,  2013. Fielding-Wells & Makar, 

2015. Makar, 2014.). 

Οι ερευνητές Christie & Johnson (2009) δείχνουν ότι τα ψηφιακά μέσα έχουν 

πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στη ζωή των μικρών παιδιών. Όπως τόνισε ο Lavidas, 

Komis, & Gialamas (2012), πολλές φορές τα παιδιά ξεπερνούν τους ενήλικες στις 

σύγχρονες τεχνολογικές γνώσεις τους ακόμα και πριν παρακολουθήσουν το 

νηπιαγωγείο. Οι Hertzog και Klein (2005) ορίζουν μια ξεχωριστή γραμμή μεταξύ της 

τρέχουσας γενιάς παιδιών και των γονέων τους. Συμφωνούν πολύ καλά αυτό τα 

παιδιά δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογική κοινωνία επειδή 

γεννήθηκαν σε αυτό. σε αντίθεση με τους γονείς τους που απέκτησαν τις 

τεχνολογικές τους γνώσεις ως κάπως ξένη γλώσσα σε προχωρημένη ηλικία. Κατά 

συνέπεια, σύμφωνα με την Prensky (2001), τα μικρά παιδιά μπορούν να περιγραφούν 

ως "ψηφιακά ντόπιοι "από τότε που μεγαλώνουν στον ψηφιακό κόσμο. Πρόσφατα, ο 

Prensky (2010) αναφέρεται στους σημερινούς μαθητές ως "iLearners" που απορρέουν 

από το γεγονός ότι οι ψηφιακές συσκευές όπως τα smartphones και οι έξυπνες 

φορητές συσκευές κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή των παιδιών στις δυτικές 

κοινωνίες από την ηλικία των 6 μηνών. Οι Lieberman, Bates και So (2009a) 

αναφέρουν ότι αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να 

εισαγάγουν παιδιά αφηρημένες έννοιες που προηγουμένως θεωρήθηκαν πολύ 

προχωρημένες για την ηλικία τους. Στην έρευνά της, ο Yelland (2005) έχει δείξει ότι 

οι δραστηριότητες που συνεπάγονται τη χρήση ψηφιακών μέσων, εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος, να διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση για μικρά παιδιά και να 

αναπτύσσουν λογική σκέψη ενώ παράλληλα ενισχύουν την ικανότητά τους να 

λύσουν προβλήματα. Οι δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης μπορούν να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να συνεργαστούν. Έχουν βρεθεί να είναι πιο αποτελεσματικές 

από τις παραδοσιακές μαθησιακές δραστηριότητες (Zaranis, 2011. Ζαράνης & 

Καλογιαννάκης, 2011
.
). 
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Τα μικρά παιδιά έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες όχι μόνο σε το σχολικό 

περιβάλλον αλλά και εκτός σχολείου, στο σπίτι (Plowman & Stephen, 2005. Somekh, 

2007). Για μερικά παιδιά, το η πρώτη εκπαιδευτική εμπειρία με τους υπολογιστές 

αρχίζει στην ηλικία του νηπιαγωγείου, ηλικίας 4 έως 6 ετών. Οι υπάρχουσες μελέτες 

έχουν έδειξε ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να χειριστούν με επιτυχία 

υπολογιστές με την κατάλληλη εντολή (Zaranis, 2011. Zaranis & Καλογιαννάκης, 

2011
α
.). Σε μια μελέτη της σύγκρισης μεταξύ τη μάθηση στο σπίτι και στην τάξη 

νηπιαγωγείου, Plowman, Stephen και McPake (2010) διαπίστωσαν ότι οι ΤΠΕ 

χρησιμοποιούνται για την προώθηση τριών βασικών τομέων μάθησης. Η επέκταση 

της γνώσης για τον κόσμο (γνωστικά αντικείμενα), την απόκτηση λειτουργικών 

δεξιοτήτων (όπως η λειτουργία του ποντικιού) καθώς και η ανάπτυξη της τάσης για 

μάθηση (με την ενίσχυση της σειρά συναισθηματικών, κοινωνικών και γνωστικών 

λειτουργιών της μάθησης). Πρόσφατες μελέτες έχουν εντοπίσει μια σειρά 

αναδυόμενων ψηφιακών συσκευές, όπως τα δισκία, ως κατάλληλες για την 

εκπαίδευση και ψυχαγωγία παιδιών (Verenikina & Kervin, 2011). Οι Lieberman et 

al., (2009α) σχολίασαν ότι τα μικρά παιδιά γερνούν παιχνίδι τριών έως έξι ετών με 

μεγάλη ποικιλία ψηφιακής μάθησης δραστηριότητες, που είναι τώρα διαθέσιμες σε 

επιτραπέζιους οθόνες και φορητές συσκευές οθόνες, που ξοδεύουν συνεχώς 

αυξανόμενο χρόνο Έτσι. Επιπλέον, ο Couse και ο Chen (2010) αναφέρουν τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρονται από τη χρήση κινητών συσκευών με οθόνες αφής 

σε σύγκριση με τις τυπικές εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών που ελέγχονται 

από ένα ποντίκι. Πρέπει επίσης να σημειωθεί το σημαντικό δυναμικό που 

προσφέρουν τα δισκία, καθώς είναι όχι μόνο χρήσιμα και φορητά, αλλά και πιο 

προσιτά σε σύγκριση με τους φορητούς υπολογιστές (Leoni, 2010). Το κόστος 

απόκτησης του Οι εφαρμογές είναι πολύ ανταγωνιστικές και συχνά περιλαμβάνουν 

την ικανότητα ενός χρήστη για να κατεβάσετε ένα "ελαφρύ", συχνά δωρεάν, ή 

δοκιμαστική έκδοση του εφαρμογών. Η Fuegen (2012) αναγνωρίζει τα δισκία ως 

συμπαγείς φορητούς υπολογιστές με βελτιστοποιημένα λειτουργικά συστήματα, 

στερούμενα φυσικών πληκτρολόγιο, ωστόσο, παρέχουν διαδραστικές δυνατότητες 

μέσω ενσωματωμένων λειτουργικότητα και τη χρήση εφαρμογών τρίτων (κινητά 

Έρευνα διεξήχθη από τους Zaranis et al. (2013) σχετικά με τα οφέλη των 

έξυπνων φορητών συσκευών (tablet) στην προσχολική εκπαίδευση όσον αφορά τα 

ρεαλιστικά μαθηματικά. Αυτή η πρόταση έγινε για τη δημιουργία εκπαιδευτικών 

εφαρμογών με τη μορφή δραστηριοτήτων ψηφιακής εκμάθησης χρησιμοποιώντας 

εξειδικευμένο λογισμικό (app inventor). Αυτές οι εφαρμογές έχουν σκοπό να 

βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ακολουθώντας τις αρχές των ρεαλιστικών 

μαθηματικών. Για το λόγο αυτό η έρευνα έγινε σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα τα 

παιδιά μάθαιναν μαθηματικά μέσω των εφαρμογών. Στη δεύτερη ομάδα τα παιδιά 

έκαναν δραστηριότητες χωρίς τη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών αλλά με 

επιτραπέζια παιχνίδια, ζάρια, δραστηριότητες με δεδομένα και κρυμμένα αντικείμενα 

κ.λπ. Αυτή η μορφή ψηφιακού παιχνιδιού επιλέχθηκε επειδή οι μελέτες (Nix, 2005, 

Vavoula, Pachler, & Kukulska-Hulme, 2009) έχουν δείξει ότι οι ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες όχι μόνο προσελκύουν τη μάθηση των παιδιών αλλά 
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θεωρούνται επίσης ένα ευχάριστο παιχνίδι δημιουργώντας ένα νέο και ελκυστικό 

μαθησιακό περιβάλλον. Πράγματι, τα αποτελέσματα έδειξαν πως με τη χρήση 

εκπαιδευτικών εφαρμογών τα παιδιά μάθαιναν πολύ πιο εύκολα και ευχάριστα 

μαθηματικά. 

 

Ο Ζαράνης (2016) διεξάγει έρευνα με 12 τάξεις ομάδας ελέγχου και 12 τάξεις 

πειραματικής ομάδας παιδιών ηλικίας 5-6 ετών. Η ομάδα ελέγχουν διδάχθηκε 

πρόσθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία και η πειραματική ομάδα με 

δραστηριότητες μέσω φορητών συσκευών. Και οι δύο ομάδες έλαβαν υπόψιν τους ως 

αρχικό τεστ το ΤΕΜΑ-3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 
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4.3 Ερευνητικό πρόβλημα 

Είναι φανερό από αυτή την ανασκόπηση βιβλιογραφίας που 

πραγματοποιήθηκε, πως οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει έχουν εξετάσει την 

μαθηματική γνώση των παιδιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσα σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο και με τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής ενός τεστ (έντυπη 

μορφή). Συγκεκριμένα, τις εξέτασαν ως δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων 

ελέγχεται η γνώση των παιδιών στα μαθηματικά με την παραδοσιακή μέθοδο. Δεν 

τεκμηριώθηκε ωστόσο, από τις έρευνες αυτές, αν η διεξαγωγή ενός τεστ μαθηματικής 

επάρκειας μέσω ΤΠΕ διευκολύνει και κάνει πιο ευχάριστη τη συμμετοχή  παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. 

Επιπροσθέτως, όπως φαίνεται από την ανασκόπηση αυτή στη βιβλιογραφία, 

στην αιτιακή σχέση μεταξύ των εργαλείων τεχνολογίας και στη διδασκαλία των 

μαθηματικών, δε φάνηκε, να υπήρχε κάποια, η οποία να εξέτασε τη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της χρήσης έξυπνων κινητών συσκευών και της διδασκαλίας 

μαθηματικών. 

Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό, να διερευνηθεί, αν οι δραστηριότητες 

μαθηματικών μέσω έξυπνων κινητών συσκευών ενισχύουν το ενδιαφέρον των 

παιδιών και συνάμα αν τα διευκολύνουν ώστε να αφομοιώσουν αποτελεσματικότερα 

τους αριθμούς. Η προτεινόμενη έρευνα θα μπορέσει έτσι να συμβάλλει στην ύπαρξη 

επιστημονικών ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη σχέση των ΤΠΕ στη διεξαγωγή 

ενός τεστ μαθηματικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  και συνεπώς στον 

εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης. 
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4.4 Τρέχουσα ερευνητική βιβλιογραφία 

Οι Aunio et al. (2015) ερεύνησαν τις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών σε 

φιλανδικά νηπιαγωγεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 235 φιλανδικά παιδιά από 18 

νηπιαγωγεία ηλικίας περίπου 6 ετών. Στα παιδιά χορηγήθηκε το early numeracy test 

(ENT). Τα παιδιά εξετάστηκαν τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η 

εξέταση ήταν μεμονωμένη και σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για να μην αποσπώνται οι 

μαθητές. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με τις αρχικές επιδόσεις των 

παιδιών στα μαθηματικά. Τα παιδιά με χαμηλό υπόβαθρο παρέμεναν με χαμηλά σκορ 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό το γεγονός δείχνει πως οι μαθηματικές 

γνώσεις των παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στην μεταγενέστερη μαθηματική τους 

πορεία (Aunio, Heiskari, Van Luit, Vuorio, 2015). 

Οι Aubrey et al. (2003) ερεύνησαν τις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών 5-6 ετών 

στην Αγγλία και στη Σλοβενία χρησιμοποιώντας το τεστ μαθηματικής επάρκειας της 

Ουτρέχτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Σλοβένοι μαθητές τα πήγαν 

εξίσου καλά με τους Άγγλους, γεγονός που έδειξε ότι στην προσχολική εκπαίδευση, 

προετοιμάζονται εξίσου καλά και οι δύο χώρες στα μαθηματικά. 

 

4.5 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση της χρήσης 

φορητών συσκευών στη διεξαγωγή του τεστ πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της 

Ουτρέχτης. 

4.6 Ερευνητικό ερώτημα 

Είναι μια διεξαγωγή ενός τεστ βασισμένη στις ΤΠΕ περισσότερο 

αποτελεσματική από την διεξαγωγή του τεστ με τον παραδοσιακό τρόπο σε παιδιά 

ηλικίας 5.00-5.11 ετών; 

4.7 Ερευνητική υπόθεση 

Οι μαθητές ηλικίας 5.00-5.11 ετών που έκαναν το τεστ πρώιμης μαθηματικής 

επάρκειας της Ουτρέχτης σε ψηφιακή μορφή δεν είχαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην απόδοσή τους σε σχέση με τους μαθητές ηλικίας 5.00-5.11 ετών που το 

έκαναν με τον παραδοσιακό τρόπο. 
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Κεφάλαιο 5                                                                                                                       

Μεθοδολογία 

5.1 Δείγμα 

Ο πληθυσμός από τον οποίο επιλέχθηκε το δείγμα για την παρούσα έρευνα 

είναι οι μαθητές νηπιαγωγείου δηλαδή 5.00-5.11 ετών οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια 

και ιδιωτικά νηπιαγωγεία στο νομό Ηρακλείου. 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε με την τεχνική της τυχαίας 

δειγματοληψίας επί των ατόμων η οποία είναι μία δειγματοληψία πιθανοτήτων. Το 

δείγμα λοιπόν απαρτίστηκε από 80 μαθητές, 48 κορίτσια και 32 αγόρια. Οι τάξεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούνται από μαθητές της πόλης του Ηρακλείου. Το 

δείγμα επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο από το σύνολο των τάξεων των νηπιαγωγείων, 

της πόλης του Ηρακλείου. 

 

5.2 Κατασκευή του τεστ 

  

Στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε το Τεστ Μαθηματικής 

Επάρκειας της Ουτρέχτης σε ψηφιακή μορφή. Για το σχεδιασμό του, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Adobe Flash CS6 και η επεξεργασία του έγινε σε 

ActionScript3. Το συγκεκριμένο τεστ δημιουργήθηκε ακολουθώντας τις οδηγίες του 

τεστ σε έντυπη μορφή και χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες του ίδιου τεστ. Για την 

επεξεργασία των φωτογραφιών τραβήχτηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης από κάθε 

φωτογραφία του τεστ κι έπειτα με το πρόγραμμα «Ζωγραφική» έγινε περικοπή για να 

χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που χρειάζονταν. Η ηχογράφηση της φωνής του 

δημιουργού έγινε με το πρόγραμμα «Audacity» για να μπορέσουν να εισέλθει ως 

αρχείο  στο λογισμικό και να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του τεστ. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο τίτλος όπως είναι και στην έντυπη μορφή του τεστ και οι 

δημιουργοί του τεστ σε ψηφιακή μορφή (βλ. εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Τίτλος 

 

Αμέσως μετά, υπάρχει ένα περιβάλλον όπου θα γραφτούν τα στοιχεία του κάθε 

συμμετέχοντα όπως όνομα, περιοχή, σχολείο, τάξη, ημερομηνία εξέτασης, 

ημερομηνία γέννησης και ηλικία  (βλ. εικόνα 2). Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός 

αντί να γράψει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε έντυπη μορφή, τα συμπληρώνει σε 

ψηφιακή μορφή και στη συνέχεια πρέπει να πατήσει το βέλος ούτως ώστε να μεταβεί 

στην επόμενη διαφάνεια. Τα στοιχεία αυτά θα εμφανιστούν ξανά στο τέλος μαζί μετ 

αποτελέσματα ούτως ώστε να μπορέσουν να διασωθούν. 

 

 

 

Εικόνα 2: Στοιχεία συμμετεχόντων  
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Στη συνέχεια, υπάρχει μία κοπέλα που μιλάει στους συμμετέχοντες και τους λέει: 

«Θα κάνουμε μερικά παιχνίδια με εικόνες, κυβάκια και αριθμούς. Δεν είναι δύσκολα 

παιχνίδια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλεις τα δυνατά σου» (βλ. Παράρτημα 1, 

εικόνα 3). Σε αυτό το σημείο υπάρχουν ηχογραφημένες οδηγίες για να μη χρειαστεί 

να παρέμβει ο εκπαιδευτικός. Η κοπέλα παίρνει το ρόλο του εκπαιδευτικού και δίνει 

τις ίδιες, ακριβείς οδηγίες. 

 

 

Εικόνα 3: Καλωσόρισμα παιδιών 

 

Έπειτα, ξεκινάει η διεξαγωγή του τεστ. Στην πρώτη ερώτηση, υπάρχει ένα λουλούδι 

και τέσσερα μανιτάρια. Οι εικόνες είναι ασπρόμαυρες. Οι συμμετέχοντες καλούνται 

να βρουν ποιο μανιτάρι είναι ψηλότερο από το λουλούδι το οποίο αναβοσβήνει για να 

μη χρειαστεί ο εξεταστής να το δείξει όπως ορίζεται από το τεστ σε έντυπη μορφή. Η 

ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Βλέπεις εδώ τα μανιτάρια. Θέλω να μου δείξεις το 

μανιτάρι εκείνο που είναι ψηλότερο από αυτό το λουλούδι». Έπειτα πρέπει να το 

επιλέξει με τον κέρσορα για να μεταβούν στην επόμενη διαφάνεια (βλ. εικόνα 4).  Οι 

συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθος αφού και το λάθος βαθμολογείται 

ανάλογα από το τεστ.  
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Εικόνα 4: Ερώτηση 1 σε ψηφιακή μορφή 

 

Η δεύτερη ερώτηση του τεστ είναι ίδια φύσεως με την πρώτη. Εδώ υπάρχουν πέντε 

άνθρωποι, ίδιοι μεταξύ τους. Ο εξεταζόμενος καλείται να βρει και να επιλέξει ποιος 

άνθρωπος είναι πιο χοντρός από τον άνθρωπο που βρίσκεται στο κουτί και 

αναβοσβήνει. (βλ. εικόνα 5). Η ηχογραφημένη οδηγία είναι «Βλέπεις εδώ αυτούς 

τους ανθρώπους. Θέλω να μου δείξεις εκείνον τον άνθρωπο που είναι πιο χοντρός 

από αυτόν εδώ». Μόλις επιλέξει έναν άνθρωπο θα μεταβεί στην επόμενη ερώτηση. 

 

 

Εικόνα 5: Ερώτηση 2 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην τρίτη ερώτηση απεικονίζονται 4 πολυκατοικίες, ίδιες σχεδιαστικά όμως 

διαφορετικές όσον αφορά το ύψος. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει ποια 

πολυκατοικία είναι η χαμηλότερη  (βλ. εικόνα 6).  Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: 

«Βλέπεις εδώ πολυκατοικίες. Θέλω να μου δείξεις την χαμηλότερη». Μόλις επιλέξει 
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την πολυκατοικία που πιστεύει ότι είναι η ψηλότερη, θα μεταβεί στην επόμενη 

ερώτηση. 

 

 

Εικόνα 6: Ερώτηση 3 σε ψηφιακή μορφή  

 

Στην τέταρτη ερώτηση εμφανίζονται πέντε ινδιάνοι, ίδιοι εμφανισιακά όμως ο κάθε 

ένας στο καπέλο του έχει διαφορετικό αριθμό φτερών. Πρέπει να επιλεχθεί ο ινδιάνος 

που έχει λιγότερα φτερά από τον ινδιάνο που κρατάει το τόξο και βρίσκεται στο 

πλαίσιο που αναβοσβήνει  (βλ. εικόνα 7). Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Βλέπεις 

εδώ ινδιάνους. Θέλω να μου δείξεις εκείνον τον ινδιάνο που έχει λιγότερα φτερά από 

αυτόν εδώ που κρατάει το τόξο». Μόλις επιλέξει ένα ινδιάνο θα μεταβεί στην 

επόμενη ερώτηση. 

 

 

Εικόνα 7: Ερώτηση 4 σε ψηφιακή μορφή 
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Στην πέμπτη ερώτηση, εμφανίζονται 4 κουτιά με μπαλάκια ίδια οπτικά όπως το κάθε 

ένα έχει διαφορετικό αριθμό από μπαλάκια μέσα. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει 

το κουτί που έχει τα λιγότερα μπαλάκια  (βλ. εικόνα 8). Η ηχογραφημένη οδηγία 

είναι: «Βλέπεις εδώ κουτιά με μπαλάκια. Θέλω να μου δείξεις εκείνο το κουτί που 

έχει τα λιγότερα μπαλάκια». Μόλις επιλέξει ένα κουτί θα μεταβεί στην επόμενη 

ερώτηση. 

 

 

Εικόνα 8: Ερώτηση 5 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην έκτη ερώτηση, εμφανίζονται τέσσερις εικόνες (ένα ποδήλατο, ένα αεροπλάνο, 

ένα πουλί και μία πεταλούδα), χωρίς πλαίσια. Πρέπει να επιλεχθεί ποιο από αυτά δεν 

πετάει  (βλ. εικόνα 9). Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Βρες μου σ’ αυτήν την εικόνα 

ποιο από αυτά δεν πετάει». Μόλις ο εξεταζόμενος επιλέξει μία εικόνα θα μεταβεί 

στην επόμενη διαφάνεια.  

 

 

Εικόνα 9:  Ερώτηση 6 σε ψηφιακή μορφή 
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Στην έβδομη ερώτηση, εμφανίζονται 4 κουτιά με κύκλους,  τετράγωνα και τρίγωνα. 

Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει ποιο κουτί έχει πέντε  τετράγωνα και δεν έχει 

καθόλου τρίγωνα  (βλ. εικόνα 10).  Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ βλέπεις 4 

εικόνες με σχήματα. Βρες μου εκείνη την εικόνα που έχει 5 τετράγωνα και δεν έχει 

καθόλου τρίγωνα». Μόλις επιλεγεί ένα κουτί, θα μεταβεί στην επόμενη ερώτηση. 

 

 

Εικόνα 10:  Ερώτηση 7 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην όγδοη ερώτηση εμφανίζονται τρεις γκρι μεγάλοι κύκλοι, ένας γκρι μικρός 

κύκλος, δύο μεγάλα γκρι ορθογώνια, δύο μεγάλα γκρι τρίγωνα, ένας άσπρος μεγάλος 

κύκλος, δύο μικροί άσπροι κύκλοι, τρία μεγάλα άσπρα ορθογώνια, ένα άσπρο μικρό 

ορθογώνιο, ένα μεγάλο άσπρο τρίγωνο κι ένα μικρό άσπρο τρίγωνο. Από αυτά τα 18 

γεωμετρικά σχήματα πρέπει να επιλεχθούν όλοι οι κύκλοι που έχουν γκρι χρώμα. Η 

ηχογραφημένη οδηγία είναι: «∆ες αυτά τα σχήματα. Θέλω να μου δείξεις όλους 

εκείνους τους κύκλους που έχουν γκρίζο χρώμα». Μόλις ο εξεταζόμενος 

ολοκληρώσει την επιλογή του πρέπει να πατήσει το βέλος για να πάει στην επόμενη 

ερώτηση  (βλ. εικόνα 11).  

 

Εικόνα 11:  Ερώτηση 8 σε ψηφιακή μορφή 
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Στην ένατη ερώτηση υπάρχουν εννέα άνθρωποι, όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους. 

Άλλοι φορούν γυαλιά, άλλοι κρατάνε τσάντα ή κάποιο παιχνίδι. Πρέπει να 

επιλεχθούν όλοι όσοι κρατάνε τσάντα αλλά δε φοράνε γυαλιά κι έπειτα να πατηθεί το 

βέλος για να μεταβούν στην επόμενη διαφάνεια (βλ. εικόνα 12). Η ηχογραφημένη 

οδηγία είναι: «Σε αυτήν την εικόνα βλέπεις διάφορους ανθρώπους. Θέλω να μου 

δείξεις όλους όσους κρατάνε τσάντα, αλλά δεν φοράνε γυαλιά. Μόλις τελειώσεις 

πάτα το βέλος». 

 

 

Εικόνα 12: Ερώτηση 9 σε ψηφιακή μορφήΣτην δέκατη ερώτηση υπάρχουν 12 εικόνες 

με μήλα λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Κάποια έχουν φύλλα, κάποια έχουν μόνο 

κοτσάνια και κάποια έχουν σκουληκάκια. Πρέπει να επιλεχθούν όλα τα μήλα που 

είναι πανομοιότυπα με το μήλο που βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο και αναβοσβήνει  το 

οποίο έχει σκουληκάκι, έχει κοτσάνι αλλά δεν έχει φυλλαράκια (βλ. εικόνα 13). 

Μόλις γίνει η επιλογή από τον συμμετέχοντα, πρέπει να πατήσει το βέλος για να 

μεταβεί στην επόμενη ερώτηση. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ βλέπεις ένα 

μήλο μ’ ένα σκουληκάκι πάνω του, που έχει κοτσάνι αλλά δεν έχει φυλλαράκια..) 

Θέλω να μου δείξεις όλα τα μήλα που είναι ακριβώς ίδια με αυτό». 
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Εικόνα 13: Ερώτηση 9 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην ενδέκατη ερώτηση, υπάρχει ένα φωτιζόμενο κουτί (ζάρι) με τέσσερις κουκκίδες. 

Ο εξεταζόμενος πρέπει να σύρει τόσα κουτάκια όσα απεικονίζει το «ζάρι» από τη 

δεξιά στήλη και να τα τοποθετήσει σε ένα ειδικό κουτί κι έπειτα να πατήσει το βέλος  

για να μεταβεί στην επόμενη διαφάνεια(βλ. εικόνα 14).  Η ηχογραφημένη οδηγία 

είναι: «Με ένα ζάρι έριξες 4. Μπορείς να βάλεις τόσα κυβάκια όσες και οι κουκίδες 

που έχει το ζάρι; Μόλις τελειώσεις πάτα το βέλος». 

 

Εικόνα 14: Ερώτηση 11 σε ψηφιακή μορφή 
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Η δωδέκατη ερώτηση είναι ίδιας φύσεως με την ενδέκατη απλά αυξάνεται η 

δυσκολία καθώς υπάρχουν δύο ζάρια με έξι και πέντε κουκκίδες αντίστοιχα  (βλ. 

Παράρτημα 1, εικόνα 15).Ο εξεταζόμενος και πάλι πρέπει να σύρει από τη δεξιά 

στήλη τόσα κουτάκια όσα και οι κουκκίδες του ζαριού και να τα τοποθετήσει στο 

ειδικό κουτί. Μόλις ολοκληρώσει τη μεταφορά, θα πρέπει να πατήσει το βέλος για να 

μεταβεί στην επομένη διαφάνεια. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Έριξα τα ζάρια 

μου και έφερα ένα με τόσες κουκίδες και ένα με τόσες κουκίδες. Μπορείς να μου 

βάλεις τόσα κυβάκια όσες και οι κουκίδες; Μόλις τελειώσεις πάτα το βέλος».  

 

 

Εικόνα 15:  Ερώτηση 12 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην δέκατη τρίτη ερώτηση απεικονίζονται πέντε κηροπήγια (ένα κηροπήγιο με μία 

θέση, ένα κηροπήγιο με τέσσερις θέσεις, ένα κηροπήγιο με τρεις θέσεις, ένα 

κηροπήγιο με δύο θέσεις κι ένα κηροπήγιο με πέντε θέσεις. Ακριβώς από κάτω 

εμφανίζονται πέντε εικόνες με κεριά. Μία με τρία κεριά, μία με δύο κεριά, μία με 

πέντε κεριά, μία με τέσσερα κεριά και μία με ένα κερί (βλ. εικόνα 16). Ο 

εξεταζόμενος πρέπει να αντιστοιχίσει τα κεριά με τα κηροπήγια που ταιριάζουν. Για 

παράδειγμα η εικόνα με τα τρία κεριά θα ταιριάξει με το κηροπήγιο που έχει τρεις 

θέσεις. Η αντιστοίχηση θα γίνει με το σύρσιμο της εικόνας με τα κεριά πάνω στην 

εικόνα με το κηροπήγιο. Η μία εικόνα θα κολλήσει με την άλλη. Μόλις ολοκληρωθεί 

η αντιστοίχηση, θα πρέπει να πατηθεί το βέλος για να μεταβεί στην επόμενη 

ερώτηση. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ βλέπεις κηροπήγια και κεριά. Θέλω 

να ενώσεις με μια γραμμούλα το κερί ή τα κεριά που ταιριάζουν σε κάθε κηροπήγιο. 

Μόλις τελειώσεις πάτα το βέλος». 
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Εικόνα 16:  Ερώτηση 13 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην δέκατη τέταρτη ερώτηση εμφανίζονται τρεις εικόνες με κότες και αυγά. Η 

πρώτη εικόνα έχει 11 κότες και 12 αυγά. Η δεύτερη εικόνα έχει δέκα κότες και δέκα 

αυγά και η τρίτη εικόνα έχει 11 κότες και δέκα αυγά (βλ. εικόνα 17). Ο εξεταζόμενος 

θα πρέπει να επιλέξει σε ποια εικόνα υπάρχουν τόσες κότες όσες και αυγά. Μόλις 

γίνει η επιλογή, θα μεταβεί στην επόμενη διαφάνεια. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: 

«Εδώ βλέπεις τρεις εικόνες που έχουν κότες και αυγά. Σε μια από αυτές τις εικόνες η 

κάθε κότα έχει γεννήσει ένα αυγό. Μπορείς να τη βρεις;». 

 

 

 

Εικόνα 17:  Ερώτηση 14 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην δέκατη πέμπτη ερώτηση εμφανίζεται ένα κουτί με δεκαπέντε μπαλόνια το οποίο 

αναβοσβήνει.  Κάτω από αυτό βρίσκονται στη σειρά τέσσερα κουτιά με κουκκίδες. 

Το πρώτο έχει 16 κουκκίδες, το δεύτερο έχει 17 κουκκίδες, το τρίτο 15 κουκκίδες και 

το τέταρτο έχει 20 κουκκίδες (βλ. εικόνα 18). Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει ποιο 
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κουτί έχει τόσες κουκκίδες όσα και τα μπαλόνια. Μόλις γίνει η επιλογή, θα μεταβεί 

στην επόμενη διαφάνεια. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ βλέπεις 15 μπαλόνια. 

(Θέλω να μου δείξεις εκείνο το τετράγωνο που έχει τόσες κουκίδες όσες και τα 

μπαλόνια.». 

 

 

Εικόνα 18:  Ερώτηση 15 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην δέκατη έκτη ερώτηση εμφανίζονται τέσσερις εικόνες με μήλα. Τα μήλα αυτά 

είναι ίδια σχεδιαστικά όμως έχουν διαφορετικό μέγεθος και διαφορετική κατανομή 

όσον αφορά το μέγεθος (βλ. εικόνα 19). Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την 

εικόνα όπου τα μήλα είναι στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μόλις γίνει 

η επιλογή θα μεταβεί στην επόμενη διαφάνεια. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ 

βλέπεις 4 εικόνες με μήλα. Θέλω να μου δείξεις εκείνη την εικόνα στην οποία τα 

μήλα είναι στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο». 

 

 

Εικόνα 19:  Ερώτηση 16 σε ψηφιακή μορφή 
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Η δέκατη έβδομη ερώτηση είναι ίδιας φύσεως με την δέκατη έκτη. Εδώ εμφανίζονται 

τέσσερις εικόνες με κεριά που απεικονίζουν τέσσερα κεριά η καθεμία, ίδια σε σχέδιο 

αλλά με διαφορετικό πάχος (βλ. εικόνα 20). Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την 

εικόνα εκείνη όπου  τα τέσσερα κεριά είναι στη σειρά από το πιο λεπτό στο πιο 

χοντρό. Μόλις επιλέξει μια εικόνα, θα μεταβεί στην επόμενη ερώτηση. Η 

ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ βλέπεις 4 εικόνες με κεριά. Θέλω να μου δείξεις 

εκείνη την εικόνα στην οποία τα κεριά είναι στη σειρά από το πιο λεπτό στο πιο 

χοντρό». 

 

 

 

Εικόνα 20:  Ερώτηση 17 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην δέκατη όγδοη ερώτηση, εμφανίζονται τέσσερις εικόνες και η κάθε εικόνα 

αποτελείται από τέσσερις κύκλους η κάθε μία. Σε κάθε εικόνα υπάρχει ένας άσπρος, 

ένας ανοιχτό γκρι, ένας σκούρος γκρι κι ένας μαύρος κύκλος με διαφορετικά μεγέθη 

σε κάθε εικόνα (βλ. εικόνα 21). Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει την εικόνα 

εκείνη όπου οι κύκλοι είναι στη σειρά από τον μικρότερο και πιο ανοιχτό στο 

μεγαλύτερο και πιο σκούρο. Μόλις γίνει η επιλογή που πιστεύει ότι είναι η σωστή θα 

μεταβεί στην επόμενη διαφάνεια. Η ηχογραφημένη οδηγία είναι: «Εδώ βλέπεις 4 

εικόνες με κυκλάκια. Θέλω να μου δείξεις την εικόνα εκείνη στην οποία τα κυκλάκια 

είναι στη σειρά από το μικρότερο και πιο ανοιχτό στο μεγαλύτερο και πιο σκούρο».  



39 
 

 

Εικόνα 21:  Ερώτηση 18 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην δέκατη ένατη ερώτηση εμφανίζονται στη σειρά τέσσερις εικόνες με σκύλους. Ο 

σκύλος κάθε εικόνας έχει διαφορετικό μέγεθος με τον άλλο. Λίγο παρακάτω 

εμφανίζονται στη σειρά τέσσερις εικόνες με ξύλα. Το κάθε ξύλο έχει διαφορετικό 

μέγεθος από το άλλο (βλ. εικόνα 22). Ο εξεταζόμενος καλείται να αντιστοιχίσει τον 

κάθε σκύλο με το ξύλο που έχει το αντίστοιχο μέγεθος. Για παράδειγμα, ο 

μεγαλύτερος σκύλος θα ταιριάξει με το μεγαλύτερο κόκκαλο. Η αντιστοίχηση θα 

γίνει με το σύρσιμο της εικόνας με τα κεριά πάνω στην εικόνα με το κηροπήγιο. Η 

μία εικόνα θα κολλήσει με την άλλη. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση, θα πρέπει 

να πατηθεί το βέλος για να μεταβεί στην επόμενη ερώτηση. Η ηχογραφημένη οδηγία 

είναι: «Εδώ βλέπεις σκυλιά. Το κάθε σκυλί θα πάει να πιάσει ένα ξύλο. Ένα μεγάλο 

σκυλί μπορεί να πιάσει ένα μεγάλο ξύλο, ενώ ένα μικρό σκυλί μπορεί να πιάσει ένα 

μικρό ξύλο. Μπορείς να ενώσεις με μια γραμμούλα καθένα σκυλί με το ξύλο που θα 

πιάσει; Μόλις τελειώσεις πάτα το βέλος». 

 

Εικόνα 22: Ερώτηση 19 σε ψηφιακή μορφή 



40 
 

 

Στην εικοστή και τελευταία διαφάνεια υπάρχει στο πάνω μέρος μία εικόνα με τρεις 

φέτες ψωμί. Ακριβώς από κάτω, υπάρχουν στη σειρά εικόνες με φέτες ψωμί σε 

φθίνουσα σειρά. Η πρώτη εικόνα έχει πέντε φέτες ψωμί, η δεύτερη έχει τέσσερις 

φέτες ψωμί, η τρίτη έχει δύο φέτες ψωμί και η τέταρτη έχει μία φέτα ψωμί (βλ. 

εικόνα 23). Ο εξεταζόμενος πρέπει να σύρει την εικόνα με τις τρεις φέτες ψωμί και να 

τη βάλει στη σωστή θέση ώστε να είναι στη σειρά από τις περισσότερες στις 

λιγότερες. Η εικόνα θα κολλήσει στο σημείο που θα τη βάλει και θα πρέπει να 

πατήσει το βέλος ώστε ν μεταβεί στην επόμενη διαφάνεια. Η ηχογραφημένη οδηγία 

είναι: «Εδώ βλέπεις φέτες ψωμιού, τη μία πάνω στην άλλη σε μια σειρά από τις 

περισσότερες στις λιγότερες. Μόλις τελειώσεις πάτα το βέλος». 

 

 

Εικόνα 23:  Ερώτηση 20 σε ψηφιακή μορφή 

 

Στην τελευταία διαφάνεια είναι τα αποτελέσματα. Εκεί εμφανίζονται σε ένα πίνακα 

τα στοιχεία του εξεταζόμενου όπως συμπληρώθηκαν στην αρχική φόρμα από τον 

εκπαιδευτικό και σε ένα άλλο πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα κάθε ερώτησης 

με τη μορφή 1 και 0 (βλ. εικόνα 24). Το 1 αντιστοιχεί σε κάθε σωστή απάντηση και 

το 0 σε κάθε λανθασμένη απάντηση. Έτσι, ο εκπαιδευτικός κάνοντας ένα στιγμιότυπο 

οθόνης (screenshot) μπορεί να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα για να τα 

χρησιμοποιήσει στις αναλύσεις. 
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Εικόνα 24: Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μαθητών. 

 

Κάποιες διαφάνειες που δυσκόλεψαν τους δημιουργούς στην κατασκευή τους ήταν οι 

ερωτήσεις 8,9,10 όπου ο εξεταζόμενος έπρεπε να επιλέξει περισσότερες από μία 

εικόνες και όλο να βγει ως ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα 0 ή 1 στο τέλος. Γι’ αυτό 

το σκοπό δημιουργήθηκε ένα counter που υπολόγιζε συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσματα (βλ. εικόνα 25, 26, 27, 28). 
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Εικόνες 25, 26, 27, 28: Κώδικας όγδοης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 195 και 

επιτρέπει την επιλογή πολλών κύκλων, τη συγκεντρωτική βαθμολογία «0» για τη 

λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική βαθμολογία «1» για τη σωστή 
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5.3 Ερευνητικός σχεδιασμός 

Η παρούσα εργασία είναι μια ποσοτική έρευνα. Σκοπός της ποσοτικής 

έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων. Στην ποσοτική 

έρευνα γίνεται μια συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους και 

αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα 

παρατηρήσεων και επιδιώκεται γενίκευση σε ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή 

δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια και 

σταθμισμένες κλίμακες. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένας πειραματικός 

ερευνητικός σχεδιασµός, γιατί θέλουμε να δούμε την επίδραση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής στην εξαρτημένη. Συγκεκριμένα, θα γίνει ένας πειραματικός σχεδιασμός 

(experimental designs) με σχεδιασμό πειραματικής ομάδας. 

Η ταξινόμηση θα γίνει τυχαία. Θα εξεταστούν τα άτομα και η τυχαία 

κατανομή των ατόμων είναι η ακριβέστερη προσέγγιση. Με αυτό τον τρόπο 

διακρίνεται το ακριβές, «πραγματικό» πείραμα από ένα επαρκές, αλλά όχι και τόσο 

ακριβές. Έτσι, εξασφαλίζεται έλεγχος των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων που 

μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα (Creswell, 2011). 

 

5.4 Διαδικασία μετρήσεων 

Προκειμένου να μπορέσουν να συλλεχθούν τα δεδομένα σ’ αυτή την έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω όργανο μέτρησης. 

Δόθηκε στους συμμετέχοντες το κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας 

της Ουτρέχτης (για παιδιά ηλικίας 4.00-7.05 ) σε ψηφιακή μορφή και οι 

συμμετέχοντες έκαναν το τεστ με τη χρήση μίας έξυπνης φορητής συσκευής (tablet). 

Το τεστ δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό Adobe Flash Professional 

CS6. Πρόκειται για ένα τεστ που δημιουργήθηκε βασισμένο στην ανάπτυξη της 

πρώιμης μαθηματικής σκέψης των παιδιών. Επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές 

αριθμητικής και μη αριθμητικής γνώσης . Εξετάζει γενικές γνώσεις μαθηματικών 

όπως σύγκριση, ταξινόμηση, αντιστοίχηση, σειριοθέτηση, χρήση λέξεων αρίθμησης, 

δομημένη καταμέτρηση, αποτελεσματική καταμέτρηση και γενικότερα τη γνώση των 

αριθμών (Zaranis, Valla,  2017).  

Στην προτεινόμενη έρευνα λόγω του ότι οι ερευνητές θέλουν να μελετήσουν 

μαθηματικές δεξιότητες μίας συγκεκριμένης ηλικίας, χρησιμοποιήθηκαν 

συγκεκριμένα κομμάτια του τεστ, καθώς είναι εκτενές, χωρίς όμως να υπάρξει 

κάποια αλλαγή στο αρχικό τεστ. Τα παιδιά κλήθηκαν να σειριοθετήσουν, να κάνουν 

σύγκριση μεγεθών και ποσοτήτων, να αναγνωρίσουν ποσότητες  και τέλος να 

διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε εικόνες. Μέσα από τις 

δραστηριότητες του τεστ, μετρήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών στη 

χρήση λέξεων αρίθμησης, τη δομημένη καταμέτρηση, την αποτελεσματική 

καταμέτρηση και τη γενικότερη γνώση αριθμών. 
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5.5 Ανάλυση δεδομένων 

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι το IRT με 2 παραμέτρους. 

 

5.5.1 IRT models/ ITEM response theory models 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε η 

θεωρία απόκρισης αντικειμένων (IRT). Η ανάλυση αντικειμένων που βασίζεται σε 

μια κλασική δοκιμή αποκαλύπτει πολλά σχετικά με τα αντικείμενα. Ωστόσο, η 

ανάλυση στοιχείων που βασίζεται στην κακή εξέλιξη των δοκιμών δεν μπορεί να 

αποκαλύψει παράγοντες που σχετίζονται με τους δοκιμαστές και επηρεάζουν την 

απόδοση της δοκιμής. Η θεωρία απόκρισης αντικειμένων (IRT) είναι εύχρηστη για 

την εύρεση μη γραμμικών σχέσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 

και των απαντήσεων τους σε ένα στοιχείο δοκιμής, λόγω του γεγονότος ότι το IRT 

επιτρέπει τον υπολογισμό ενός τυπικού σφάλματος μέτρησης για τα λανθάνοντα 

χαρακτηριστικά (Edelen & Reeve, 2007, Hambleton & Swaminathan, 1985, Murphy 

& Davidshofer, 2005). 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να 

εντρυφήσουν στη θεωρία αντίδρασης των στοιχείων (item response theory). Το 1943 

ο D.N. Lawley στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου,  δημοσίευσε ένα έγγραφο που 

ανέλυε ότι πολλές δομές από την θεωρία των κλασσικών αναλύσεων μπορούσαν να 

εξαχθούν με κάποιες παραμέτρους από την καμπή χαρακτηριστικών στοιχείων. Αυτή 

είναι η αρχή της θεωρίας αντίδρασης των στοιχείων (Baker, 2001). 

Η θεωρία απόκρισης ερωτήματος αποτελεί μια στατιστική μέθοδο που 

χρησιμεύει στο σχεδιασμό, στην ανάλυση και στη βαθμολόγηση των ερωτημάτων 

ενός τεστ (Drasgow F., Hulin Ch., 1990). Βασίζεται στην παραδοχή ότι η πιθανότητα 

σωστής αντίδρασης σε ένα ερώτημα αποτελεί συνάρτηση των χαρακτηριστικών του 

ατόμου που απαντά στο ερώτημα και του ερωτήματος (Ayala de R., 2009).Τα 

χαρακτηριστικά του υποκειμένου του τεστ (ατόμου) ονομάζονται «λανθάνοντα 

χαρακτηριστικά» (latent traits) και μπορεί, για παράδειγμα, να είναι η νοημοσύνη 

(Van der Linden, Hambleton, 1997).  Τα χαρακτηριστικά του ερωτήματος μπορεί να 

είναι η δυσκολία, η διάκριση και ο παράγοντας «τυχαίας πρόβλεψης» 

(guessing factor). 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που μπορούν να αναδείξουν τη σχέση αυτή 

(Harvey & Hummer1998:9-14). Η βασική διαφορά στα μοντέλα που έχουν προταθεί 

έγκειται στον αριθμό των παραμέτρων των ερωτημάτων που πρέπει να υπολογιστούν. 

Τα μοντέλα που ακολουθούν την πρόταση του Rasch λαμβάνουν υπόψη τους, από 

την πλευρά των ερωτημάτων, μία μόνο παράμετρο, τη δυσκολία, ενώ άλλα μοντέλα 

βασίζονται στην εξέταση παραπάνω παραμέτρων, όπως αυτών της πρόβλεψης και 

της διάκρισης (Von Davier M., 2008). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απόκρισης ερωτημάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της κατάλληλης κλίμακας για τη μέτρηση ενός 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, για τον έλεγχο της συμβατότητας των ερωτημάτων, 
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έτσι ώστε το τεστ να επιτελεί το στόχο του, αλλά και για να υπάρχει συνέχεια στην 

κλίμακα που μετράει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε όλα μαζί να οδηγούν 

σε ένα βασικό συμπέρασμα (Ware Jr, Gandek, Sinclair, Bjorner , 2005). 

 

5.6 Αποτελέσματα 

 

Τα πρώτα 20 στοιχεία του τεστ μαθηματικής της Ουτρέχτης δόθηκαν στους μαθητές 

μέσω της ψηφιακής εξέτασης, λόγω του ορίου ηλικίας του δείγματος. Οι τέσσερις 

θεωρητικοί παράγοντες αποτελούνται από 5 στοιχεία το καθένα. Για την εκτίμηση 

των παραμέτρων διακρίσεων και δυσκολίας των αντικειμένων χρησιμοποιήθηκε ένα 

κατηγορικό πολυδιάστατο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης IRT 2 παραμέτρων 

(2PL), ενώ χρησιμοποιήθηκε ένας εκτιμητής WLSMV. Το RMSEA του μοντέλου 

εκτιμήθηκε ότι είναι ίσο με 0,036 <0,05 με τιμή 181,145, με βαθμούς ελευθερίας 164 

και p-value 0.1705>0.05. Άρα το μοντέλο είναι ασθενώς στατιστικά σημαντικό 

(Πίνακας 1). Ο Πίνακας 2 δείχνει τα αποτελέσματα του πολυδιάστατου μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε στα 20 πρώτα στοιχεία της δοκιμής.  

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 

 

Estimate 0.036 

90 Percent C.I.                     0.000  0.064 

Probability RMSEA <= .05            0.763 

 

Chi-Square Test of Model Fit 

Value   181.145* 

Degrees of Freedom                    164 

P-Value                            0.1705n  

Πίνακας 1 

 

Πίνακας 2: μοντέλο 2PL IRT για τα 20 πρώτα στοιχεία της ψηφιακής δοκιμής. 

Οι εκτιμώμενες παράμετροι δυσκολίας ήταν σύμφωνα με τις παρατηρούμενες 

αναλογίες σωστών αποκρίσεων. Επιπλέον, οι παράμετροι αρνητικής διάκρισης 

μπορεί να υποδεικνύουν ότι τα στοιχεία αυτά λειτουργούν άσχημα για να μετρήσουν 

τον παράγοντα, καθώς η υψηλότερη πιθανότητα σωστής απόκρισης σε αυτά τα 

στοιχεία σχετίζεται με χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η αυτοματοποιημένη δοκιμή αντιμετώπισε μέσω μιας παιγνιώδους 

συμπεριφοράς των παιδιών, με μεγάλη προδιάθεση για σωστή απάντηση από τύχη. 

   
Discrimination 

parameters 

P-

Value 

Difficulty 

parameters 

P-

value 

Observed 

Proportion 

of correct 

responses 

F1:Quantity 
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 Q1  1.000  -1.036 <0.001 0.850 

 Q2  -0.357 0.702 -0.674 <0.001 0.750 

 Q3  1.881 0.439 -1.356 <0.001 0.913 

 Q4  3.015 0.467 -0.157 0.264 0.562 

 Q5  2.254 0.464 -0.352 0.014 0.637 

F2: Comparison 

 Q6  1.000  -0.842 <0.001 0.800 

 Q7  -1.168 0.303 -0.674 <0.001 0.750 

 Q8  -2.461 0.213 0.842 <0.001 0.200 

 Q9  -3.513 0.228 1.534 <0.001 0.063 

 Q10  1.331 0.264 1.960 <0.001 0.025 

F3: Classification 

 Q11  1.000  0.063 0.655 0.475 

 Q12  0.195 0.455 0.561 <0.001 0.287 

 Q13  0.257 0.310 0.489 0.001 0.312 

 Q14  -0.559 0.003 0.221 0.118 0.412 

 Q15  0.410 0.119 0.561 <0.001 0.287 

F4: One-to-One Correspondence 

 Q16  1.000  0.419 0.004 0.338 

 Q17  1.308 0.080 0.798 <0.001 0.213 

 Q18  0.006 0.983 0.419 0.004 0.338 

 Q19  -0.192 0.579 1.036 <0.001 0.150 

 Q20  0.079 0.792 0.561 <0.001 0.287 

Πίνακας 2 
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Πίνακας 3: Σύμφωνα με τα thresholds, διακρίνεται η παράμετρος δυσκολίας. 

Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή της μεταβλητής, τόσο πιο δύσκολη είναι η ερώτηση. 

Μπορεί λοιπόν κανείς να διακρίνει πως οι ερωτήσεις 1-7 ήταν πιο εύκολες 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Στις ερωτήσεις 6-10 υπάρχει μία σταδιακά αυξανόμενη 

δυσκολία ενώ από την ερώτηση 11 έως την ερώτηση 18 η δυσκολία των ερωτήσεων 

δεν είναι αρμονικά κατανεμημένη. Η ερώτηση 19 φαίνεται η πιο δύσκολη από όλες 

τις ερωτήσεις του τεστ, συμπέρασμα που προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό 

λανθασμένων ερωτήσεων στην ψηφιακή μορφή του τεστ. Η ερώτηση 20 φαινομενικά 

είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο δυσκολίας με τις ερωτήσεις 11-18. 

 

Thresholds 

Q1S1 -1.036 0.171 -6.053 0.000 

Q2S1 -0.674 2.152 -4.427 0.000 

Q3S1 -1.356 0.199 -6.827 0.000 

Q4S1 -0.157 0.141 -1.118 0.264 

Q5S1 -0.352 0.143 -2.455 0.014 

Q6S1 -0.842 0.160 -5.269 0.000 

Q7S1 -0.674 0.152 -4.427 0.000 

Q8S1 0.842 0.160 5.269 0.000 

Q9S1 1.534 0.220 6.972 0.000 

Q10S1 1.960 0.299 6.562 0.000 

Q11S1 0.063 0.140 0.447 0.655 

Q12S1 0.561 0.148 3.778 0.000 

Q13S1 0.489 0.146 3.339 0.001 

Q14S1 0.221 0.141 1.564 0.118 

Q15S1 0.561 0.148 3.778 0.000 

Q16S1 0.419 0.145 2.898 0.004 

Q17S1 0.798 0.158 5.062 0.000 

Q18S1 0.419 0.145 2.898 0.004 

Q19S1 1.036 0.171 6.053 0.000 

Q20S1 0.561 0.148 3.778 0.000 

Πίνακας 3 

 

Το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να προκύψει και από την τελευταία στήλη του 

Πίνακα 1(βλ. Παράρτημα 1) όπου διαφαίνεται το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. 

Εκεί, η ερώτηση 3 συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (91%) ενώ η ερώτηση 10 το 

χαμηλότερο (2%).  
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Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση ANCOVA (βέλτιστο γραμμικό 

μοντέλο) για να ελεγχθεί αν το συνολικό σκορ των μαθητών επηρεάζεται από την 

ηλικία τους και από το φύλο τους. Στον Πίνακα 4 φαίνεται πως το 0,01 % της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής (συνολικό σκορ) ερμηνεύεται από τους 

όρους που έχουν περιληφθεί στο μοντέλο, ενώ το υπόλοιπο 9,99% οφείλεται σε 

άλλους παράγοντες που είτε δεν έχουν περιληφθεί στο μοντέλο είτε οφείλονται στην 

τυχαιότητα. Η ηλικία των παιδιών έχει p-value 0.48>0.05 άρα η ηλικία των μαθητών 

και το σκορ τους δε σχετίζονται. Επιπλέον, το φύλο έχει p-value 0.60>0.05 άρα το 

φύλο δε σχετίζεται με την επίδοση των μαθητών. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Συνολικό ποσό   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,722
a
 2 2,361 ,386 ,681 

Intercept 1,841 1 1,841 ,301 ,585 

gender 1,639 1 1,639 ,268 ,606 

age 2,969 1 2,969 ,485 ,488 

Error 471,228 77 6,120   

Total 6636,000 80    

Corrected Total 475,950 79    

a. R Squared = ,010 (Adjusted R Squared = -,016) 

Πίνακας 4 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Φύλο 

,00 Αγόρι 35 

1,00 Κορίτσι 45 

Πίνακας 5 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   Συνολικό ποσό   

Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept -32,715 59,380 -,551 ,583 -150,955 85,525 

[gender=,00] ,289 ,558 ,517 ,606 -,822 1,399 
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[gender=1,00] 0
a
 . . . . . 

age 8,148 11,697 ,697 ,488 -15,145 31,440 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

Πίνας 6  
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Οι διαφορές στο συνολικό βαθμό των μαθητών είναι μη στατιστικά 

σημαντικές όπως εκτιμήθηκαν από το μοντέλο μας. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7 

, τα κορίτσια κυμαίνονταν σε ηλικία από 5-5.11 ετών ενώ τα αγόρια από 5,05-5,10 

ετών. 

 

Πίνακας 7: Γράφημα για το πλήθος αγοριών και κοριτσιών αναφορικά με τις ηλικίες 

τους 
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5.7 Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, συμπεραίνει κανείς ότι το συγκεκριμένο 

τεστ δεν έχει αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας καθώς στις ερωτήσεις 6-10 υπάρχει 

αυξανόμενη δυσκολία ενώ έπειτα υπάρχει έντονη εναλλαγή σε εύκολες και δύσκολες 

ερωτήσεις. Το γεγονός αυτό μπέρδεψε τους μαθητές  μεταφέροντάς τους από μία 

δύσκολη ερώτηση σε μία εύκολη και το ανάποδο. Βέβαια, αυτό συμβαίνει και στην 

έντυπη μορφή καθώς χρησιμοποιήθηκαν οι ακριβείς ερωτήσεις του τεστ μαθηματικής 

επάρκειας της Ουτρέχτης και οι δημιουργοί του τεστ σε ψηφιακή μορφή δεν το 

τροποποίησαν.  

Αξίζει να σημειωθεί πως η στάθμιση του τεστ σε έντυπη μορφή δεν 

περιλαμβάνει παραγοντική ανάλυση. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη πως δεν υπάρχει 

διαθέσιμο μοντέλο IRT  2 παραμέτρων από το τεστ σε έντυπη μορφή, δεν μπορεί να 

γίνει σύγκριση για τα «discrimination parameters» όπου το μοντέλο διαχωρίζει ποια 

παιδιά κατέχουν την ικανότητα να κάνουν το τεστ με ευκολία και ποια παιδιά δεν την 

κατέχουν. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει φανερό αν πραγματικά τα παιδιά, λόγω 

παιγνιώδους συμπεριφοράς, δεν αντιμετώπισαν το τεστ σε ψηφιακή μορφή με 

ωριμότητα και το είδαν ως παιχνίδι ή αν τα δυσκόλεψε στη μορφή του αυτή. 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

πριν η διεξαγωγή της έρευνας, είχε τεθεί ο προβληματισμός για το αν τα παιδιά 

κάνουν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση ένα τεστ σε ψηφιακή μορφή σε σύγκριση με ένα 

τεστ σε έντυπη μορφή που ενδεχομένως είναι περισσότερο ανιαρό. Με ποσοτικά 

στοιχεία, στην παρούσα έρευνα, αυτό το ερώτημα δεν απαντήθηκε καθώς δεν 

αποτέλεσε τον  σκοπό της έρευνας. Σύμφωνα όμως με τα ποιοτικά στοιχεία, τα παιδιά 

πράγματι έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση το τεστ. Ανυπομονούσαν να έρθει η σειρά 

τους, ασχολήθηκαν με μεγάλη προσοχή για την ολοκλήρωσή του και δε φάνηκε να 

κουράζονται. Επιπλέον, μετά το τέλος των ερωτήσεων ήθελαν να το ξανακάνουν. Το 

γεγονός αυτό δείχνει πως το τεστ ευχαρίστησε πολύ τους μαθητές αυτής της ηλικίας. 

Έπειτα, ένα στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως κάποια παιδιά δεν 

είχαν κάνει καθόλου αντιστοίχηση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όπως 

ενημέρωσε η νηπιαγωγός. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά σημαντικό για την έρευνα 

καθώς τους ήταν πολύ δύσκολο να αφομοιώσουν κανόνες και να απαντήσουν σωστά 

στις ερωτήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι,  επηρεάστηκαν σημεντικά 

τα αποτελέσματα του τεστ καθώς το δείγμα ήταν μικρό. 

Επιπλέον, τα παιδιά, μη χρησιμοποιώντας συχνά έξυπνες φορητές συσκευές 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενδεχομένως να θεώρησαν πως πρόκειται για ένα 

παιχνίδι κι έτσι ενισχύθηκε η παιγνιώδη συμπεριφορά τους. Αναλογικά με την 

ωριμότητα των παιδιών, η παιγνιώδη συμπεριφορά των νηπίων υπάρχει σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό κι έτσι τους είναι δύσκολο να διαχωρίσουν πότε μία έξυπνη φορητή 

συσκευή χρησιμοποιείται ως ένα περιβάλλον μάθησης και πότε ως παιχνίδι. 
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Ως ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, θα μπορούσε σε μία ισάριθμη ομάδα 

παιδιών να διεξαχθεί μία έρευνα πειραματικού σχεδιασμού όπου θα υπάρχει μία 

ομάδα ελέγχου που θα χρησιμοποιήσει την αρχική μορφή του τεστ (έντυπη μορφή) 

και μία πειραματική ομάδα που θα χρησιμοποιήσει την ψηφιακή μορφή του τεστ.  

Στη συνέχεια, για να γίνει ευκολότερη  η διεξαγωγή του τεστ σε ψηφιακή 

μορφή χωρίς την παρέμβαση της νηπιαγωγού, θα μπορούσε στην κατασκευή του να 

υπάρχει η δυνατότητα να ακουστεί ακόμα μία φορά η ηχογραφημένη οδηγία έτσι 

ώστε το παιδί να μπορέσει να το ακούσει ξανά μέσω της εφαρμογής. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν σε συνδυασμό με το τεστ, να γίνουν κάποιες 

ερωτήσεις στους εξεταζόμενους για το αν τους άρεσε, αν τους κούρασε ή αν 

προτιμούν να απαντούν σε ερωτήσεις στο χαρτί και  να ακούν τη νηπιαγωγό ή αν 

προτιμούν τις έξυπνες φορητές συσκευές. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να 

διαπιστωθεί η ευχαρίστηση των παιδιών και κατά πόσο η διεξαγωγή ενός τεστ σε 

ψηφιακή μορφή προσελκύει τα παιδιά και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους. 

Τέλος, θα μπορούσε να ελεγχθεί κατά πόσο οι παιδαγωγοί αυτής της ηλικίας 

χρησιμοποιούν τις έξυπνες φορητές συσκευές για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κατά 

πόσο εφαρμόζουν ψηφιακά τεστ στην τάξη για να δουν την πρόοδο των παιδιών και 

τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Σημαντικό  είναι φυσικά να διερευνηθεί και αν τα 

παιδιά έχουν στο σπίτι μία έξυπνη φορητή συσκευή είτε για παιχνίδι είτε για 

εκπαιδευτικές εφαρμογές για να αναδειχτεί η εξοικείωση των παιδιών με αυτές.  

 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

 

Κάποιοι προβλεπόμενοι περιορισμοί της συγκεκριμένης έρευνας πρέπει να 

διευκρινιστούν. Περιορισμός είναι το γεγονός ότι το μέγεθος του δείγματος είναι 

σχετικά μικρό. Ένα μεγαλύτερο δείγμα από 80 παιδιά, πιθανότατα θα συνέβαλε σε 

μικρότερη διακύμανση σφάλματος και σε περισσότερο καλή αντιπροσωπευτικότητα 

των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής. Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυσκολία 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων.   
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1 

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του τεστ 

 

Εικόνα 1: Περιβάλλον εφαρμογής πρώτης διαφάνειας. Εδώ δε χρησιμοποιήθηκε 

κώδικας καθώς υπάρχει μόνο κείμενο προς παρουσίαση. 

 

Εικόνα 2: Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για να μπορούν τα στοιχεία των 

συμμετεχόντων να εμφανίζονται στο τέλος μαζί με τα αποτελέσματα 

 



62 
 

 

 

Εικόνα 3: Περιβάλλον εφαρμογής δεύτερης διαφάνειας. Εδώ δε χρησιμοποιήθηκε 

κώδικας καθώς υπάρχει μόνο το κοριτσάκι που μιλάει προς παρουσίαση. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Περιβάλλον εντολών πρώτης ερώτησης 

 

 

Εικόνα 4: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf1=0) 
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Εικόνα 5: Κώδικας πρώτης ερώτησης που μπήκε στο actions, 237 και επιτρέπει την 

επιλογή του μανιταριού,  τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στη δεύτερη ερώτηση.  

 

 

Εικόνα 6: Περιβάλλον εντολών πρώτης ερώτησης 

 

Εικόνα 7: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf2=0) 
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Εικόνα 8: Κώδικας δεύτερης ερώτησης, που μπήκε στο actions 218 και επιτρέπει την 

επιλογή του ανθρώπου,  τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στην τρίτη ερώτηση 

 

Εικόνα 9: Περιβάλλον εντολών τρίτης ερώτησης 

 

 

Εικόνα 10: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf3=0) 
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Εικόνα 11: Κώδικας τρίτης ερώτησης που μπήκε στο actions 141 και επιτρέπει την 

επιλογή της πολυκατοικίας,  τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στην τέταρτη ερώτηση 

 

 

Εικόνα 12: Περιβάλλον εντολών τέταρτης ερώτησης 
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Εικόνα 13: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf4=0) 

 

 

 

Εικόνα 14: Κώδικας τέταρτης ερώτησης που μπήκε στο actions 213 και επιτρέπει την 

επιλογή του ινδιάνου, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στην πέμπτη ερώτηση. 

 

 

Εικόνα 15: Περιβάλλον εντολών πέμπτης ερώτησης 
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Εικόνα 16: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf5=0) 

 

 

 

Εικόνα 17: Κώδικας πέμπτης ερώτησης που μπήκε στο actions 167 και επιτρέπει την 

επιλογή του κουτιού με τα μπαλάκια,  τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη 

απάντηση και τη βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην 

τελευταία διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στην έκτη ερώτηση 

 

 

Εικόνα 18: Περιβάλλον εντολών έκτης ερώτησης 
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Εικόνα 19: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf6=0) 

 

 

 

Εικόνα 20: Κώδικας έκτης ερώτησης που μπαίνει στο actions 127 και επιτρέπει την 

επιλογή του αντικειμένου που δεν πετάει, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη 

απάντηση και τη βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην 

τελευταία διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στην έβδομη ερώτηση 

 

Εικόνα 21: Περιβάλλον εφαρμογής έβδομης ερώτησης 
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Εικόνα 22: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf7=0) 

 

 

 

Εικόνα 23: Κώδικας έβδομης ερώτησης που μπαίνει στο actions 195 και επιτρέπει 

την επιλογή του κουτιού, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και τη μετάβαση στην όγδοη ερώτηση 

 



70 
 

 

Εικόνα 24: Περιβάλλον εφαρμογής όγδοης ερώτησης 

 

 

Εικόνα 25: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες καθώς υπάρχει μετρητής που υπολογίζει τις 

εικόνες ξεχωριστά (VARf8=0). 
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Εικόνες 26, 27, 28, 29: Κώδικας όγδοης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 195 και 

επιτρέπει την επιλογή πολλών κύκλων, τη συγκεντρωτική βαθμολογία «0» για τη 

λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική βαθμολογία «1» για τη σωστή 
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απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία διαφάνεια καθώς και το πάτημα του 

βέλους που θα οδηγήσει στην ένατη διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 30: Περιβάλλον εφαρμογής ένατης διαφάνειας 

 

 

Εικόνα 31: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες καθώς υπάρχει μετρητής που υπολογίζει τις 

εικόνες ξεχωριστά (VARf9=0). 
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Εικόνες 32, 33: Κώδικας ένατης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 241 και 

επιτρέπει την επιλογή πολλών ανθρώπων,  τη συγκεντρωτική βαθμολογία «0» για τη 

λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική βαθμολογία «1» για τη σωστή 
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απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία διαφάνεια καθώς και το πάτημα του 

βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 34: Περιβάλλον εφαρμογής δέκατης διαφάνειας 

 

 

Εικόνα 35: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες καθώς υπάρχει μετρητής που υπολογίζει τις 

εικόνες ξεχωριστά (VARf10=0). 
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Εικόνες 36, 37: Κώδικας δέκατης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 312 και 

επιτρέπει την επιλογή πολλών μήλων,  τη συγκεντρωτική βαθμολογία «0» για τη 

λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική βαθμολογία «1» για τη σωστή 

απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία διαφάνεια καθώς και το πάτημα του 

βέλους που θα οδηγήσει στην ενδέκατη διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 38: Περιβάλλον εφαρμογής ενδέκατης διαφάνειας. Τα τετράγωνα στα δεξιά 

δε φαίνονται στους εξεταζόμενους απλά χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να 

προσκολληθούν αυτά που θα επιλέξουν μέσα στο ειδικό κουτί. 
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Εικόνα 39:  Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf11=0).καθώς υπάρχει μετρητής που 

υπολογίζει τα κυβάκια ξεχωριστά. 
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Εικόνες 40, 41: Κώδικας ενδέκατης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 200 και 

επιτρέπει την επιλογή ενός κύβου κάθε φορά, τη μεταφορά του σε ένα άλλο 

περιβάλλον και την προσκόλληση του σε αυτό.,  τη συγκεντρωτική βαθμολογία «0» 

για τη λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική βαθμολογία «1» για τη σωστή 

απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία διαφάνεια καθώς και το πάτημα του 

βέλους που θα οδηγήσει στην δωδέκατη διαφάνεια. 

 

 

 



80 
 

 

Εικόνα 42: Περιβάλλον εφαρμογής δωδέκατης διαφάνειας. Τα τετράγωνα στα δεξιά 

δε φαίνονται στους εξεταζόμενους απλά χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να 

προσκολληθούν αυτά που θα επιλέξουν μέσα στο ειδικό κουτί. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43:  Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf12=0).καθώς υπάρχει μετρητής που 

υπολογίζει τα κυβάκια ξεχωριστά. 



81 
 

 

 

 



82 
 

 



83 
 

 

 



84 
 

 

 



85 
 

 

 



86 
 

 

Εικόνα 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53: Κώδικας δωδέκατης διαφάνειας που μπαίνει 

στο actions 270 και επιτρέπει την επιλογή ενός κύβου κάθε φορά, τη μεταφορά του 

σε ένα άλλο περιβάλλον και την προσκόλληση του σε αυτό.,  τη συγκεντρωτική 

βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική βαθμολογία «1» 

για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία διαφάνεια καθώς και το 

πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη τρίτη διαφάνεια. 

 

Εικόνα 54: Περιβάλλον εφαρμογής δέκατης τρίτης διαφάνειας. Τα κεριά στα δεξιά δε 

φαίνονται στους εξεταζόμενους απλά χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να 

προσκολληθούν αυτά που θα επιλέξουν μέσα στα κηροπήγια. 
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Εικόνα 55:  Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf13=0).καθώς υπάρχει μετρητής που 

υπολογίζει τα κυβάκια ξεχωριστά. 
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Εικόνα 56,57,58,59: Κώδικας δέκατης τρίτης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 352 

και επιτρέπει την επιλογή μίας ομάδας κεριών κάθε φορά, τη μεταφορά του σε ένα 

κηροπήγιο της επιλογής του εξεταζόμενου και την προσκόλληση του σε αυτό,  τη 

συγκεντρωτική βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη τέταρτη 

διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 60: Περιβάλλον εφαρμογής δέκατης τέταρτης διαφάνειας.  
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Εικόνα 61: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf14=0) 

 

 

 

 

Εικόνα 62: Κώδικας δέκατης τέταρτης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 262 και 

επιτρέπει την επιλογή μίας εικόνας, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση 

και την βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη πέμπτη 

διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 63: Περιβάλλον εφαρμογής δέκατης πέμπτης διαφάνειας 
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Εικόνα 64: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf15=0) 

 

 

 

Εικόνα 65: Κώδικας δέκατης πέμπτης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 229 και 

επιτρέπει την επιλογή μίας εικόνας, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση 

και την βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη έκτη 

διαφάνεια. 
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Εικόνα 66: Περιβάλλον δέκατης έκτης διαφάνειας 

 

 

Εικόνα 67: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf16=0) 

 

 

Εικόνα 68: Κώδικας δέκατης έκτης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 235 και 

επιτρέπει την επιλογή μίας εικόνας, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση 

και την βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 
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διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη έβδομη 

διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 69: Περιβάλλον δέκατης έβδομης διαφάνειας 

 

 

Εικόνα 70: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf17=0) 

 

 

Εικόνα 71: Κώδικας δέκατης έβδομης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 270 

καιεπιτρέπει την επιλογή μίας εικόνας, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη 

απάντηση και την βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην 

τελευταία διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη 

όγδοη διαφάνεια. 
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Εικόνα 72: Περιβάλλον δέκατης όγδοης διαφάνειας 

 

 

Εικόνα 73: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf18=0) 

 

 

 

Εικόνα 74: Κώδικας δέκατης όγδοης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 335 και 

επιτρέπει την επιλογή μίας εικόνας, τη βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση 

και την βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην δέκατη ένατη 

διαφάνεια. 
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Εικόνα 75: Περιβάλλον εφαρμογής δέκατης ένατης διαφάνειας. Τα σκυλιά στα δεξιά 

δε φαίνονται στους εξεταζόμενους απλά χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να 

προσκολληθούν αυτά που θα επιλέξουν μέσα στα κόκκαλα. 

 

Εικόνα 76: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf19=0).καθώς υπάρχει μετρητής που 

υπολογίζει τα σκυλιά ξεχωριστά. 
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Εικόνα 77,78,79,80,81: Κώδικας δέκατης ένατης διαφάνειας που μπαίνει στο actions 

533 και επιτρέπει την επιλογή ενός σκυλιού κάθε φορά, τη μεταφορά του σε ένα 

κόκκαλο της επιλογής του εξεταζόμενου και την προσκόλληση του σε αυτό,  τη 

συγκεντρωτική βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και τη συγκεντρωτική 

βαθμολογία «1» για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία 

διαφάνεια καθώς και το πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην εικοστή διαφάνεια. 

 

 

Εικόνα 82: Περιβάλλον εικοστής διαφάνειας 
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Εικόνα 83: Κώδικας που μπαίνει στην αρχή (actions, 1) για να υπολογίζονται αρχικά 

όλες οι απαντήσεις ως λανθασμένες (VARf20=0). 

 

 

Εικόνα 84: Κώδικας εικοστής διαφάνειας που μπαίνει στο actions 435 και επιτρέπει 

την επιλογή της εικόνας με τα ψωμιά που βρίσκεται πάνω αριστερά στο πλαίσιο, τη 

μεταφορά του σε μία θέση της επιλογής του εξεταζόμενου και την προσκόλληση του 

σε αυτό,  την βαθμολογία «0» για τη λανθασμένη απάντηση και την βαθμολογία «1» 

για τη σωστή απάντηση που θα εμφανιστούν στην τελευταία διαφάνεια καθώς και το 

πάτημα του βέλους που θα οδηγήσει στην τελευταία διαφάνεια. 
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Εικόνα 85: Περιβάλλον εφαρμογής διαφάνειας αποτελεσμάτων  

 

var VARboxapotelesmata:String = " "; 

var VARboxapotelesmata2:String = " "; 

 

VARboxapotelesmata = VARboxapotelesmata.concat( VARboxonoma, "  ,   ", 

VARboxperioxi, "  ,   ",VARboxsxoleio, "  ,   ",VARboxtaxi, "  ,   ",VARboxexetasis, 

"  ,   ",VARboxgenisis, "  ,   ",VARboxilikia, "  ,   "); 

VARboxapotelesmata2 = VARboxapotelesmata2.concat( VARf1, ", ", VARf2, ", ", 

VARf3, ", ", VARf4, ", ", VARf5, ", ", VARf6, ", ", VARf7, ", " , VARf8, ", " , 

VARf9, ", ", VARf10, ", ", VARf11, ", ",  VARf12, ", ",  VARf13, ", ",  VARf14, ", ", 

VARf15, ", ", VARf16, ", ", VARf17, ", ", VARf18, ", ", VARf19, ", ", VARf20, ", " 

);  

 

 boxapotelesmata.text = VARboxapotelesmata; 

boxapotelesmata2.text = VARboxapotelesmata2; 

Εικόνα 86: Κώδικας που μπαίνει  στο actions  1 και επιτρέπει να φανούν τα στοιχεία 

του εξεταζόμενου που καταχωρήθηκαν στη δεύτερη διαφάνεια καθώς και τα 

αποτελέσματα (0 ή 1) από κάθε ερώτηση του τεστ. 
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Παράρτημα 2 

 

Φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του τεστ 

 

Εικόνα 1: Ερώτηση 3 

 

Εικόνα 2: Ερώτηση 12 
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Εικόνα 3: Ερώτηση 13 

 

Εικόνα 4: Ερώτηση 19 

 


