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Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που χρησιμοποιούν 

υπολογιστές και τα λογισμικά τους παίζουν πλέον κυρίαρχο ρόλο σε όλες τις πτυχές 

της καθημερινότητας, συνεπώς και στην εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη έρευνα 

επικεντρώνεται κυρίως σε μία κατηγορία των ΤΠΕ, το ψηφιακό παιχνίδι. Η έρευνα 

είναι ποσοτική, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος 

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με 

στόχο να εξεταστεί   αν μπορεί το ψηφιακό παιχνίδι να γίνει πολύτιμο εργαλείο των 

καθηγητών των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια και όχι μόνο Εκπαίδευση, ποιες 

είναι οι ιδανικές συνθήκες να συμβεί αυτό, ποιο είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα 

στηριχθεί αυτό το εγχείρημα και παράλληλα ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 

σε αυτό το εγχείρημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν στην χρήση του 

ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία των Μαθηματικών, καθώς ευνοεί την 

συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη της παραγωγικής σκέψης των μαθητών, 

ωστόσο υπάρχει προβληματισμός γύρω από το πλαίσιο ένταξης και το είδος του 

παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διαδικασία μάθησης μέσω του παιχνιδιού, ψηφιακό παιχνίδι. 

Abstract 

Information and Communication Technologies (ICTs) using computers and 

software play a dominant role in everyday life, including education. This research is 

mainly focused on one specific category of ICTs: digital game. The research is 

quantitative, questionnaires were given to undergraduate students of the Department 

of Mathematics and Applied Mathematics of the University of Crete in order to 

examine whether the digital game can become a valuable tool for Mathematics 

teachers in Secondary and not only Education, what are the ideal conditions to utilize 

it, what is the framework on which this project will be based and at the same time 

what are the risks that lurk in this project. The results of this research supports the use 

of digital games in Mathematics teaching, as it favors collaborative learning and the 

development of productive thinking of students, however there are concerns about the 

context of integration and the type of game that will be used. 

Key words: ICT, game-based learning, digital games. 
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Εισαγωγή 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει επισταμένως συζητηθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες καθώς προσφέρει δυνατότητες καλύτερης παρουσίασης της 

νέας γνωστικής περιοχής, ανεξάρτητα από την παιδαγωγική μέθοδο που χρησιμοποιεί 

ο εκπαιδευτικός καθώς του προσφέρουν πληθώρα επιλογών παρουσίασης και δράσης 

επιπροσθέτως, κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και μέσω επαναληπτικών 

διαδικασιών μεταφέρουν τη νέα πληροφορία από τη βραχυπρόθεσμη στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη (Jonassen, 2000), με αποτέλεσμα την χωρίς κόπο ανάσυρσή 

τους όταν κριθεί αναγκαίο. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία 

παρουσιάζει επίσης θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την μετάγνωση της 

προσφερόμενης γνώσης (Πολύδωρος, 2015a). 

Παράλληλα, η διαδικασία μάθησης μέσω του παιχνιδιού (game-based 

learning) ενθαρρύνει την ενεργητική μάθηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να συμπεριλάβουν τη λύση ενός προβλήματος μέσα στη διαδικασία του 

παιχνιδιού, αυξάνοντας έτσι τα κίνητρά τους στο μέγιστο για να κατακτήσουν τη 

ζητούμενη γνώση καθώς το παιχνίδι έχει το πλεονέκτημα της κινητοποίησης των 

μαθητών. Η πολυπλοκότητα των ψηφιακών παιχνιδιών και η ευρεία χρήση από τα 

παιδιά οδήγησε στη σκέψη να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης 

(Kirriemuir & Mc Farlane, 2004). Παράλληλα, ο ενθουσιασμός και το κίνητρο των 

παιδιών να παρουσιάσουν αποτέλεσμα στο παιχνίδι, καθώς και το ότι απορροφούνται 

και μπορούν να παίζουν για ώρες δημιουργεί προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς 

κύκλους πως ο ενθουσιασμός των μαθητών για το ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο στην έλλειψη κινήτρου των μαθητών παίζει η 

δυσαρμονία μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και των ενδιαφερόντων τους καθώς 

η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους και η χρήση νέων τεχνολογιών και 

μέσων έχει πιο κεντρικό ρόλο από το σχολείο (Shaffer, 2006). 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η ενσωμάτωση του ψηφιακού παιχνιδιού 

στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία των Μαθηματικών απασχολεί 

πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Εγείρεται ωστόσο μία δυναμική ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των ερευνητών σχετικά με το πλαίσιο ένταξης του ψηφιακού 

παιχνιδιού στην εκπαίδευση, το είδος και τη διάρκειά τους, σε ποιο βαθμό και με ποιο 

τρόπο θα ευεργετηθεί η μαθησιακή διαδικασία. Ενώ η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 



6 
 

εκπαίδευση έχει μελετηθεί ενδελεχώς, ελάχιστοι Έλληνες εκπαιδευτικοί, 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις έχουν εισάγει στην τάξη τους 

(Τζιμογιάννης & Κόμης, 2011).  

Παρατηρείται παράλληλα ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών συχνά αποσπά 

τους μαθητές και δε βοηθάει στην συγκέντρωσή τους, ενώ η διαρκής έκθεση των 

παιδιών στις νέες τεχνολογίες τα κάνει πιο ευάλωτα σε ψυχικές διαταραχές. 

Καθίσταται λοιπόν το ερώτημα πως η χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα του ψηφιακού 

παιχνιδιού στη διαδικασία μάθησης θα προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ 

παράλληλα θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Οι απαντήσεις στους 

παραπάνω προβληματισμούς συγκλίνουν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω  

έρευνα και συζήτηση καθώς τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί χρειάζονται 

περισσότερα στοιχεία για να αποκρυσταλλωθούν .  

Ο σκοπός της έρευνας είναι. είναι να εξετάσει κατά πόσο το ψηφιακό παιχνίδι 

μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντα των Μαθηματικών 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και όχι μόνο, ερευνώντας, στο μέτρο του δυνατού, 

τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1. Ποιοι είναι οι τρόποι  ενσωμάτωσης του ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία 

των μαθηματικών; 

2. Ποιες δεξιότητες των μαθητών βελτιώνει ή αναπτύσσει; 

3. Ποιες είναι οι αδυναμίες αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης; 

Μέθοδος έρευνας: Η εργασία είναι ποσοτική  και το εργαλείο συγκέντρωσης 

δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα πήραν μέρος προπτυχιακοί φοιτητές του 

τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης (67 γυναίκες και 34 άνδρες) οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα «Νέες 

Τεχνολογίες στη Διδακτική των Μαθηματικών». Απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο 

το οποίο κινείται στους εξής τέσσερις άξονες: Ο 1ος αφορά γενικά στοιχεία (φύλο, 

έτος σπουδών, αν παίζουν ψηφιακά παιχνίδια), ο 2ος ερωτήσεις για το σχολικό 

περιβάλλον, ο 3ος αφορά ερωτήσεις για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ο 4ος 

αφορά ερωτήσεις για το ψηφιακό παιχνίδι γενικά, για την χρήση του ψηφιακού 

παιχνιδιού στη διδακτική των Μαθηματικών σε σχέση με τους μαθητές και τέλος ο 

5ος αφορά ερωτήσεις σε σχέση με τις δυσκολίες ενσωμάτωσής του ψηφιακού 

παιχνιδιού στη Διδακτική των Μαθηματικών.  
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 Ξεκινώντας, στο 1ο Κεφάλαιο κρίνεται χρήσιμο να δοθεί ένας ορισμός των 

ΤΠΕ και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, θα γίνει μία παρουσίαση με βάση τη 

βιβλιογραφία, πως αυτές εντάσσονται σε περιβάλλοντα μάθησης, τη χρησιμότητά 

τους με βάση τις πιο διαδεδομένες παιδαγωγικές μεθόδους και θα  τέλος η έρευνα θα 

επικεντρωθεί στη διδακτική των Μαθηματικών. Στην συνέχεια, στο 2ο Κεφάλαιο, 

αφού οριστεί το ψηφιακό παιχνίδι θα παρουσιαστούν οι δεξιότητες που αναπτύσσουν 

οι χρήστες ψηφιακών παιχνιδιών καθώς και τα κίνητρα που τους ωθούν στο να 

παίζουν και να επιτυγχάνουν σε αυτό, παράλληλα με τα κίνητρα που πρέπει να έχουν 

οι μαθητές ώστε να κριθεί η μαθησιακή διαδικασία επιτυχημένη. Θα παρουσιαστεί 

μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά σε έρευνες σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού 

γενικά και το ψηφιακού παιχνιδιού πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία μάθησης 

παρουσιάζοντας τόσο τις θετικές εισηγήσεις όσο και τις επιφυλάξεις των ερευνητών. 

Στο 3ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας 

και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, ενώ στο 4ο Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα 

συμπεράσματα της έρευνας και πως αυτά συμπλέουν ή όχι με συμπεράσματα 

προηγούμενων ερευνών. 

Ως κατακλείδα, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν αν θεωρούν 

ότι μπορεί το ψηφιακό παιχνίδι να ενταχθεί στη διδακτική των Μαθηματικών και να 

αιτιολογήσουν σύντομα την άποψή τους. Αν και οι απόψεις των μελλοντικών 

καθηγητών Μαθηματικών συγκλίνουν στην ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών στη 

διδακτική των Μαθηματικών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις τους σχετικά με 

τις δυσκολίες ένταξης του με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των 

συνθηκών και του πλαισίου ένταξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Στο κεφάλαιο αυτό, για αρχή θα γίνει μία προσπάθεια ορισμού των ΤΠΕ, 

καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών τους και το πως αυτά, στην κοινωνίας της 

πληροφορίας μπορούν να γίνουν πολύτιμα εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη βιβλιογραφία, θα γίνει αναφορά στις βασικές 

παιδαγωγικές μεθόδους και πως οι αρχές που αυτές πρεσβεύουν συνεπικουρούνται 

από την χρήση των ΤΠΕ καθώς και πως η χρήση τους εξελίσσει τις δεξιότητες που 

καλούνται να αποκτήσουν οι μαθητές. Τέλος θα γίνει αναφορά σε  έρευνες που 

εντάσσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών εξετάζοντας τα 

πλεονεκτήματα και τις επιφυλάξεις γύρω από την χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και 

ειδικότερα στη διδακτική των Μαθηματικών, όπως παρουσιάζονται στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. 

 

1.1 ΤΠΕ -ορισμός- χαρακτηριστικά. 

Ως Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αναφέρονται όλες 

οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν υπολογιστές και τα λογισμικά τους (επιστήμη της 

Πληροφορικής- τεχνολογία της Πληροφορικής) με στόχο την επικοινωνία. Με βάση 

την UNESCO η επιστήμη της Πληροφορικής αναφέρεται στη δημιουργία 

συστημάτων επεξεργασίας της πληροφορίας, ενώ η τεχνολογία της Πληροφορικής  

είναι το σύνολο των συστημάτων και εφαρμογών της στην κοινωνία. Ωστόσο, αν και 

ο παραπάνω ορισμός, σε γενικές γραμμές, κρίνεται ικανοποιητικός, η 

επιδραστικότητα και η πολυπλοκότητά των ΤΠΕ έχει οδηγήσει σε διάφορες 

προσεγγίσεις (Τάσση, 2014), με αποτέλεσμα να τείνουν να χαρακτηριστούν επιστήμη 

(Ψυχάρης, 2004). 

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απαίτηση της ταχύτερης 

μεταβίβασης πληροφοριών και δεδομένων στην σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας  

δίνουν στις  ΤΠΕ ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο από απλά μέσα επικοινωνίας,  

καθορίζουν πλέον τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε, τις επιδιώξεις μας και το τι 

προσδοκούμε να πετύχουμε (Ράπτης & Ράπτη, 1997). Ο ρόλος των ΤΠΕ στην 

παγκοσμιοποίηση, στους τομείς της  εργασίας, της παροχής υπηρεσιών, της 

διακίνησης ιδεών και του εμπορίου είναι πρωτεύουσας σημασίας. Το άτομο πλέον 

μαθαίνει να ζει μαζί με τον υπολογιστή, που πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς του, και χρησιμοποιώντας τον δραστηριοποιείται και αλληλεπιδρά.  
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Πλέον οι ΤΠΕ έχουν όλο και περισσότερες εφαρμογές με αποτέλεσμα οι 

χρήσεις τους να έχουν όλο και περισσότερες επιρροές στην καθολική συμπεριφορά 

του ατόμου, με όχι πάντα θετικές συνέπειες (π.χ. εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα, 

κυκλώματα παιδεραστίας) δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς σχετικά με 

την χρήση των νέων τεχνολογιών και το πλαίσιο ελέγχου τους. Παράλληλα, η χρήση 

των νέων τεχνολογιών σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο φιλική για το περιβάλλον και 

απαιτεί λιγότερους φυσικούς πόρους, όπως για παράδειγμα η αποστολή μίας 

επιστολής σε σχέση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συμπερασματικά, δεν είναι 

υπερβολή να πει κανείς ότι μετά την εποχή της «βιομηχανικής επανάστασης» έχουμε 

περάσει στην εποχή της «επανάστασης της πληροφορίας» με αποτέλεσμα τις 

συνταρακτικές αλλαγές που προκαλούνται στη συμπεριφορά των ατόμων και  στην 

κοινωνία.  

 

1.2 ΤΠΕ και μάθηση. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι μία ιδέα που βρίσκει σχεδόν 

σύμφωνες όλες τις Εκπαιδευτικές Αρχές, καθώς προσφέρει δυνατότητες καλύτερης 

παρουσίασης της νέας γνωστικής περιοχής, ανεξάρτητα από την παιδαγωγική μέθοδο 

που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός καθώς του προσφέρουν πληθώρα επιλογών 

παρουσίασης και δράσης, σημαντικός ωστόσο παραμένει ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

ως προς την επιλογή των κατάλληλων ΤΠΕ που θα χρησιμοποιήσει  και πως θα τις 

ενσωματώσει στο περιβάλλον της τάξης του. Στόχος της χρήσης τους είναι να 

δράσουν επικουρικά στα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας και να τα εμπλουτίσουν, 

όχι να περιορίσουν το ρόλο του δασκάλου (Πολύδωρος, 2015b). Ο μέχρι σήμερα 

ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται σε αυτόν του μεταδότη της νέας γνώσης, 

κυρίως μέσω διαλέξεων στην τάξη, καθώς αφενός οι περιορισμοί του Αναλυτικού 

Προγράμματος και η πίεση του χρόνου και αφετέρου το γεγονός ότι ιδιαίτερα στο 

Λύκειο πρέπει να προετοιμάσει τους μαθητές για τις εξετάσεις τον οδηγούν να 

ακολουθήσει την «περπατημένη οδό». Επιπροσθέτως, δεν του προσφέρονται αρκετές 

ευκαιρίες να μετεκπαιδευτεί πάνω σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους.  

Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητο ο ρόλος του εκπαιδευτικού να αναβαθμιστεί, να προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα. Αποτελεί λοιπόν πρωτεύοντα στόχο το να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού κατά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, καθώς σε αυτή την αλλαγή 
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μεταβάλλονται οι σχέσεις και οι ισορροπίες στην τάξη (Κόμης, 2004). Ο 

εκπαιδευτικός έχει πλέον νέες προκλήσεις  να αντιμετωπίσει ως ενορχηστρωτής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, του μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ, των νέων αρμοδιοτήτων του και φυσικά της οργάνωσης του χρόνου, καλείται 

λοιπόν να εξελίξει τις μεθόδους του και να τις προσαρμόσει στα νέα δεδομένα που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ.  

Η Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας δε θα δώσουν μόνες τους 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν από 

τον εκπαιδευτικό κατά τον βέλτιστο τρόπο, κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η 

επιμόρφωσή των δασκάλων και των καθηγητών ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση 

των ΤΠΕ ενώ παράλληλα να δημιουργηθούν, μέσω των προγραμμάτων σπουδών, οι 

ιδανικές συνθήκες μαθητοκεντρικής μάθησης για την χρησιμοποίηση των ΤΠΕ. 

Συμπερασματικά, η κατάλληλη επιλογή των ΤΠΕ επιτυγχάνεται από τον 

εκπαιδευτικό όταν τις επιλέγει με βάση ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, σχεδιάσει 

σε παράλληλη χρήση ουσιαστικές παρεμβάσεις και παράλληλα  λειτουργεί ως 

σύνδεσμος μεταξύ των μαθητών του υποστηρίζοντας τη διδασκαλία με την χρήση 

των ΤΠΕ. Σε ένα μαθητοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα 

από τις ιδιαιτερότητές τους μπορούν να μάθουν αρκεί να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες 

τους (UNESCO, 2011, 2012). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σε σχέση με τις κυριότερες Θεωρίες Μάθησης. Ξεκινώντας την αναφορά 

από τη θεωρία Επεξεργασίας της πληροφορίας, όπου το μυαλό, όπως ένας 

υπολογιστής, προσλαμβάνει ερεθίσματα και τα αποθηκεύει ανάλογα με την σημασία 

που δίνει μετά από την επεξεργασία τους, οι ΤΠΕ θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών και μέσω επαναληπτικών διαδικασιών θα μεταφέρουν τη νέα πληροφορία 

από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη (Jonassen, 2000), με αποτέλεσμα 

την χωρίς κόπο ανάσυρσή τους όταν κριθεί αναγκαίο. Χρήσιμες ΤΠΕ για αυτήν την 

παιδαγωγική προσέγγιση θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα έμπειρα διδακτικά 

συστήματα (tutorials), τεχνητή νοημοσύνη (Πολύδωρος, 2015b).  

Με βάση την Αναπτυξιακή Γνωστική θεωρία (Piaget), ο μαθητής μέσω του 

πειραματισμού αποκτά βιωματικά τη νέα γνώση, με χρήση της υπάρχουσας μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον. Χρήσιμες ΤΠΕ για αυτήν την παιδαγωγική 

προσέγγιση θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα ο προγραμματισμός Logo-Lego 

(Πολύδωρος, 2015b).  
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 Στο πλαίσιο της θεωρίας Ανακάλυψης του Bruner οι μαθητές καλούνται να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, με την συνεπικουρία του καθηγητή, με την 

σημασία της ανακάλυψης να εντοπίζεται κυρίως στη διαδικασία διερεύνησης. Η 

μάθηση δε μεταδίδεται από τον καθηγητή αλλά  κατασκευάζεται από το μαθητή μέσω 

εξερεύνησης, πειραματισμού, ανακατασκευής της προϋπάρχουσας γνώσης. 

Επιπροσθέτως, στην Κατασκευαστική θεωρία (Κονστρουκτιβισμό), ο άνθρωπος 

κατασκευάζει τη νέα γνώση, με τη βοήθεια της υπάρχουσας όταν βρεθεί σε μία 

προβληματική κατάσταση που οι υπάρχουσες γνώσεις του δεν αρκούν για να την 

αντιμετωπίσει, ενώ ο ρόλος της κοινωνικής ομάδας στη διδακτική διαδικασία παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο καθώς οι διάφορες απόψεις που καταθέτονται για την επίλυση της 

προβληματικής κατάστασης προκαλούν αστάθεια, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό 

και την αναδιοργάνωση της υπάρχουσας γνώσης με τη νέα, μέσω της 

αλληλεπίδρασης των μαθητών. Οι δύο τελευταίες θεωρίες μονοπωλούν τον 

σχεδιασμό λογισμικών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δημιουργούνται περιβάλλοντα 

μάθησης που περιέχουν διάφορες αναπαραστάσεις που αντικατοπτρίζουν την 

πραγματικότητα, ενώ παράλληλα δίνεται η ελευθερία στο μαθητή να εργαστεί με 

τους δικούς του ρυθμούς. Χρήσιμες ΤΠΕ για τις δύο αυτές συγκοινωνούντες  

παιδαγωγικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα μικρόκοσμοι, 

προσομοιώσεις, προγραμματισμός Logo-Lego (Πολύδωρος, 2015b). 

Οι τρόποι με τους οποίους όμως εντάσσονται οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μάθηση ποικίλλουν. Άλλοτε χρησιμοποιούνται 

σαν χωριστό γνωστικό αντικείμενο και άλλοτε σε συνδυασμό με άλλα αντικείμενα. 

Τα μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διακρίνονται σε τεχνοκρατικά, 

ολιστικά, πραγματολογικά (Κόμης, 2004).  Στο πρώτο μοντέλο οι ΤΠΕ αποτελούν 

ξεχωριστό μάθημα με μοναδικό στόχο της εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες 

χρήσης υπολογιστών. Στο δεύτερο μοντέλο, όπως άλλωστε προδίδει και το όνομά 

του, στόχος είναι η χρήση των ΤΠΕ σε όλα τα πεδία χωρίς να αποτελεί χωριστό 

μάθημα, ενώ τέλος στο τρίτο μοντέλο πραγματοποιείται συνδυασμός των δύο, 

υπάρχει η χρήση τους ως χωριστό μάθημα και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται 

επικουρικά και σε άλλα γνωστικά πεδία. 

Τα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ ποικίλλουν, ωστόσο πολλά από αυτά μπορούν 

να γίνουν καθοριστικοί παράγοντες στη διαδικασία της μάθησης (Βοσνιάδου, 2006. 

Lin et al., 2012). Για αρχή παρακινούν την περιέργεια των μαθητών, αυξάνοντας το 

ενδιαφέρον τους καθώς παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο και με συνδυασμό 
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αισθήσεων (ακοή, όραση) τη νέα πληροφορία (Ράπτης & Ράπτη, 1997). Η όλη 

διαδικασία κάνει πιο ενεργητικό το μαθητή, σε σχέση με τη θεωρία της 

συμπεριφοριστών  κατά Skinner, με αποτέλεσμα την ενεργή συμμετοχή του και την 

καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Παράλληλα, οι ΤΠΕ προσαρμόζουν τη 

διδασκαλία σε κάθε μαθητή χωριστά σεβόμενοι τους προσωπικούς ρυθμούς μάθησής 

του (Ράπτης & Ράπτη, 1997).  

Ενισχύεται έτσι η πρωτοβουλία και η κριτική σκέψη, ενώ οι μαθητές νιώθουν 

ότι αυτονομούνται και αυτορρυθμίζουν τους ρυθμούς που μαθαίνουν, καθώς 

καθορίζουν μόνοι τους τι θα μάθουν, ή τουλάχιστον έτσι το προσδιορίζουν, με 

αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται στα μάτια τους ο ρόλος του σχολείου. Με τον τρόπο 

αυτό ο μαθητής νιώθει συμμέτοχος στη διαδικασία μάθησης, ενώ παράλληλα η χρήση 

τους  ενισχύει την συνεργατική μάθηση (Ράπτης & Ράπτη, 1997). Με την 

συνεργατική μάθηση οι πιο «αδύναμοι» κερδίζουν από την παρουσία των πιο καλών 

μαθητών στην ίδια ομάδα ενώ πάντα μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόοδο της 

ομάδας, ενώ δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι συζητήσεις μπορούν να γίνουν και μετά 

το πέρας του μαθήματος.  

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις ΤΠΕ και την ενσωμάτωσή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι μεταγνωστικές δεξιότητες που 

προσφέρουν. Μιλώντας για μετάγνωση αναφερόμαστε σε στρατηγικές της σκέψης οι 

οποίες εν τέλει καθορίζουν το αποτέλεσμα της μάθησης. Οι μεταγνωστικές 

διεργασίες, σύμφωνα με έρευνες (Πολύδωρος, 2015a), δεν ενισχύονται από την απλή 

ενασχόληση των μαθητών με τις ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ εμπλέκονται στην πρόοδο του μαθητή 

οδηγώντας τον να  αποκτήσει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της νέας γνώσης  

Δεν είναι λίγες ωστόσο οι επιφυλάξεις για την χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αν και τα πλεονεκτήματά τους είναι αρκετά, όπως 

παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία. Όταν η χρήση τους υπερβαίνει τα λογικά πλαίσια 

και γίνεται ανεξέλεγκτη χωρίς να στηρίζεται σε κάποιο παιδαγωγικό πλαίσιο δεν 

οδηγεί σε επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς έτσι οι σχέσεις εκπαιδευτικού και 

μαθητών εξασθενούν. Η παραδοσιακή σχέση μαθητή-διδάσκοντα καλείται να 

αναβαθμιστεί αλλά όχι να παραγκωνιστεί καθώς έχει ακόμη πολλά να προσφέρει, ενώ 

η αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα κάθε τάξης κατάλληλα 

(Ράπτης & Ράπτη, 1997). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη 

μάθηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά δεν μπορούν, επ’ ουδενί να αναπληρώσουν 
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τη σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού- μαθητή, μόνο να την συμπληρώσουν και 

να προάγουν το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης. 

 

1.3 ΤΠΕ και Μαθηματικά. 

Η παρουσίαση παραπάνω των απόψεων σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία γενικά δεν αφήνει ανεπηρέαστο το πεδίο της διδακτικής των 

Μαθηματικών. Οι ΤΠΕ δεν είναι απλή τεχνολογία, συνδυάζουν λογισμικό και 

πολυμέσα, επιτρέπουν την παραγωγή ψηφιακών πηγών (ψηφιακές βιβλιοθήκες) και 

εισάγουν νέα στοιχεία στην τάξη, όπως ψηφιακή πραγματικότητα αλλάζοντας τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών. Τα θετικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν όσον 

αφορά τη βελτίωση του κλίματος στην τάξη, την ενθάρρυνση της συνεργατικής 

μάθησης, την πρόοδο των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων αλλά και τον 

σεβασμό των ατομικών ρυθμών μάθησης μπορούν να γίνουν χρήσιμα εργαλεία στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών, αρκεί βέβαια να χρησιμοποιηθούν με μέτρο και 

κατάλληλα. 

Η έκφραση Μαθηματικός χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τους 

Πυθαγορείους, ως αυτόν που μαθαίνει, αποκτά τις γνώσεις του σύμπαντος. Τα 

Μαθηματικά λοιπόν είναι η επιστήμη που στόχο έχει την κατανόηση των αρχών του 

κόσμου μας. Στη διδασκαλία των Μαθηματικών ωστόσο, οι επιρροές του κινήματος 

των «Νέων Μαθηματικών» με έμφαση στον φορμαλισμό και την αυστηρότητα, που 

διατηρούνται ακόμη στις μέρες μας, οδηγούν στην παρουσίαση των νέων εννοιών 

στα Μαθηματικά με τρόπο αυστηρό και πολλές φορές δυσνόητο για τους μαθητές. 

Στην τάξη, μέσω της διάλεξης από τον εκπαιδευτικό (αυθεντία) παρουσιάζονται οι 

δομές, οι κανόνες και οι έννοιες ενός πολύπλοκου Αξιωματικού Συστήματος αλλά δε 

γίνεται καμιά σύνδεσή του με την πραγματικό κόσμο και δεν παρουσιάζεται η 

χρησιμότητα των εννοιών σε δράσεις τις καθημερινότητας, πέρα βεβαίως από το 

προφανές των αριθμητικών υπολογισμών. Και αν για τον Πουανκαρέ το να 

ασχολείται κανείς με την επιστήμη για την επιστήμη χωρίς να αναζητά το προφανές 

κέρδος είναι ένας ευγενής σκοπός (Nuccio Urdine, « Η χρησιμότητα του άχρηστου»), 

για τους μαθητές αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.  

Τα παιδιά μαθαίνουν Μαθηματικά γιατί ακούν ότι θα τους φανούν χρήσιμα 

στο μέλλον, για να ικανοποιήσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο ή το δάσκαλο με τις 

επιδώσεις τους, αλλά δεν αντιλαμβάνονται την χρησιμότητά τους. Φαίνεται λοιπόν 
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αναγκαία η μετατροπή των πληροφοριών σε μοντέλα του πραγματικού κόσμου και η 

σύνδεση των μαθηματικών εννοιών με τις υπόλοιπες φυσικές επιστήμες (π.χ. το 

εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων μας δίνει το έργο της δύναμης). Με την χρήση των 

ΤΠΕ και τη μετατροπή του μαθήματος σε πραγματικό πρόβλημα ο μαθητής κατανοεί 

την χρησιμότητα της νέας έννοιας που διδάσκεται και την συνδέει με καθημερινά 

προβλήματα, αντιλαμβάνεται έτσι την χρησιμότητά της, κινητοποιείται λοιπόν 

περισσότερο καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον του με αποτέλεσμα η διδασκαλία της 

νέας ενότητας να γίνεται μία ευχάριστη δραστηριότητα που προσφέρει κίνητρα για 

εποικοδομητική διδασκαλία.. 

Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί βασικό άξονα προβληματισμού και 

ανακάλυψης στα Μαθηματικά, καθώς δεν είναι λίγες οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν 

για να εξηγήσουν προβληματικές καταστάσεις. Στην τάξη ωστόσο η επίλυση 

προβλημάτων με την χρήση των Μαθηματικών εννοιών είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη 

διαδικασία, καθώς παρατηρείται δυσκολία των μαθητών να ανάγουν τη λεκτική 

περιγραφή σε μαθηματικές έννοιες, τη «μαθηματικοποίηση» του προβλήματος, την 

αναγνώριση των μαθηματικών εννοιών που περιέχονται στο πρόβλημα. Οι μαθητές 

δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τις χρήσιμες από τις περιττές πληροφορίες που θα 

τους οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί, 

κυρίως λόγω των χρονικών περιορισμών που έχουν, αποφεύγουν τη διδασκαλία 

προβλημάτων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο για παράδειγμα ότι μαθητές στην Άλγεβρα 

Β΄Λυκείου που μπορούν με άνεση να λύσουν πολυωνυμικές εξισώσεις όταν φτάσουν 

σε προβλήματα που λύνονται με την χρήση τους στο σχολικό βιβλίο δυσανασχετούν, 

ενώ παράλληλα όταν στα θέματα των Εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ζητηθεί η χρήση του Διαφορικού Λογισμού σε προβληματική κατάσταση 

οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα.  

Με την χρήση των ΤΠΕ το πρόβλημα αποκτά πραγματικές διαστάσεις, 

συμμετέχουν περισσότερες αισθήσεις καθώς μπορεί να παραχθεί διάγραμμα δύο ή 

τριών διαστάσεων, οπτικοποιείται. Συμπερασματικά οι μαθηματικές έννοιες γίνονται 

τα εργαλεία επίλυσης προβληματικών καταστάσεων ενώ μέσω του αναστοχασμού και 

της αλληλεπίδρασης ο μαθητής ερμηνεύει τα αποτελέσματα του και τα προσαρμόζει 

στο πραγματικό πρόβλημα. 

Το κλίμα που δημιουργείται από την χρήση των ΤΠΕ στην τάξη είναι 

ευχάριστο, μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας μειώνεται το άγχος των μαθητών 

σχετικά με τα Μαθηματικά και αυξάνεται η θετική τους διάθεση για απόκτηση νέων 
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Μαθηματικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ενεργή εμπλοκή των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές συνεργάζονται στην επίλυση 

προβλημάτων, συζητούν, παράγουν τη νέα Μαθηματική γνώση, ενώ ο καθηγητής 

γίνεται ο καθοδηγητής της διαδικασίας με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, 

μαθαίνουν με ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο, αφού ουσιαστικά εκείνοι 

ανακαλύπτουν τη γνώση. Μέσω της συνεργασίας οι μαθητές αλληλεπιδρούν, οι πιο 

αδύναμοι μαθαίνουν από τους καλούς και συνεισφέρουν στο αποτέλεσμα, παράλληλα 

ενεργοποιούνται αφού γίνονται συμμέτοχοι της διαδικασίας. Επιπροσθέτως, το 

αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες και  

οι δράσεις τους αυξάνουν τα κίνητρα μάθησης (Μικρόπουλος Τ. & Μπέλλου Ι, 

2010).  

Στις μικρότερες τάξεις κυρίως του Δημοτικού, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να 

κάνουν αριθμητικές πράξεις, η διδασκαλία βασίζεται στα πλαίσια του 

Μπηχεβιορισμού (Skinner, Pavlov). Η αλληλεξάρτηση των ερεθισμάτων 

(αριθμητικών κανόνων που παρουσιάζει ο δάσκαλος) και των αντιδράσεων των 

μαθητών (απαντήσεις) καθορίζουν τη διαδικασία εκμάθησης των πράξεων. Μέσα από 

την επανάληψη αυτής της διαδικασίας και την ανταμοιβή της σωστής απάντησης το 

παιδί μαθαίνει. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σίγουρα αξιόλογα αποτελέσματα στη 

μάθηση μηχανικών πράξεων, αλλά δεν παύει να είναι μονότονη και να μην 

ενθουσιάζει τα παιδιά. Με την χρήση κατάλληλων ΤΠΕ τα παιδιά μπορούν 

παράλληλα να αποκτήσουν τις δεξιότητες των πράξεων που απαιτούνται σε πιο 

ευχάριστο, δημιουργικό και παραγωγικό πλαίσιο που προσφέρουν ΤΠΕ που έχουν 

σχεδιαστεί για τον συγκεκριμένο σκοπό. 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία γενικά και των Μαθηματικών ειδικότερα 

δεν αποτελεί λύση όλων των προβλημάτων, δεν είναι πανάκεια, ούτε φυσικά πρέπει 

να γίνει αλόγιστα. Είναι πολύτιμα εργαλεία αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούν να 

αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος βασιζόμενος στα διάφορα παιδαγωγικά 

μοντέλα καλείται να τις εισάγει στην τάξη του με προσοχή, καθώς ιδιαίτερα κρίσιμο 

είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξής τους. Όταν ο εκπαιδευτικός παραχωρήσει το 

ρόλο του στα ψηφιακά μέσα η διδασκαλία θα χάσει το στοιχείο της έκπληξης και της 

δημιουργίας και θα γίνει μονότονή. (UNESCO, 2011, 2012). Η επικοινωνία του 

εκπαιδευτικού με το μαθητή παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Η 

παραδοσιακή διδασκαλία, μέσω της παρουσίασης της νέας ύλης από τον 

εκπαιδευτικό, έχει πολλά θετικά αποτελέσματα σε διάφορους εκπαιδευτικούς στόχους  
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και δεν πρέπει να αγνοηθεί . Κέντρο της διδασκαλίας είναι ο μαθητής, όχι ο 

εκπαιδευτικός και σίγουρα δεν πρέπει να γίνει ο υπολογιστής, ούτε να 

αντικαταστήσει το δάσκαλο. 

 Στην κοινωνία της πληροφορίας η ταχύτητα μετάδοσης παίζει πρωταρχικό 

ρόλο. Η κατανόηση των Μαθηματικών όμως χρειάζεται χρόνο, επιμονή και επιμονή, 

δε θα έχει αποτέλεσμα αν γίνει γρήγορα. Η χρήση ωστόσο των υπολογιστών 

επιταχύνει τις διαδικασίες και εγείρει φόβους όσον αφορά την επιφανειακή 

κατανόηση της προσφερόμενης Μαθηματικής γνώσης, χωρίς να προσφέρει ευκαιρίες 

αναστοχασμού λόγω της ταχύτητας του. Παράλληλα δε θα πρέπει να αγνοηθούν 

παράγοντες όπως η κούραση και η φθορά των ματιών που προκαλείται από την 

πολύωρη έκθεσή τους στην ακτινοβολία που εκπέμπει ένας υπολογιστής (UNESCO, 

2011, 2012). 

Ανακεφαλαιώνοντας, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

επικοινωνίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 

πόνημα. Ενισχύει την συνεργατική μάθηση, την ικανότητα των μαθητών να λύνουν 

προβλήματα, υποστηρίζει την κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική προσέγγιση. Ωστόσο 

το πλαίσιο ένταξής τους πρέπει να συνυπολογίσει και όλες τις επιφυλάξεις που 

αναφέρθησαν παραπάνω. Η έρευνα και οι συζητήσεις στο συγκεκριμένο θέμα είναι 

διαρκείς και προσπαθούν να δημιουργήσουν το ιδανικό πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 
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Κεφάλαιο 2ο : Το ψηφιακό παιχνίδι. 

Στο κεφάλαιο αυτό για αρχή θα γίνει μία προσπάθεια ορισμού του παιχνιδιού, 

και θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του και το πως αυτά επιδρούν στην 

ανάπτυξη ενός παιδιού. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη βιβλιογραφία, θα γίνει 

αναφορά στις βασικές παιδαγωγικές μεθόδους και πως αυτές εντάσσουν το παιχνίδι 

στη διαδικασία μάθησης. Συνεχίζοντας, θα δοθεί ο ορισμός του ψηφιακού παιχνιδιού, 

θα γίνει αναφορά στα είδη των ψηφιακών παιχνιδιών και στα χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες που αναπτύσσουν οι χρήστες τους. Τέλος θα αναφερθούν έρευνες που 

εντάσσουν το ψηφιακό παιχνίδι στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και τις επιφυλάξεις γύρω από την 

χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, όπως παρουσιάζονται στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. 

 

2.1 Το παιχνίδι-ορισμός-χαρακτηριστικά. 

Ανατρέχοντας σε διάφορους ορισμούς για το παιχνίδι που έχουν δοθεί από 

παιδαγωγούς, παρατηρείται ότι δεν ταυτίζονται απόλυτα, καθώς το παιχνίδι είναι μία 

ιδιαίτερα πολύπλοκή έννοια που καθορίζεται και προσδιορίζεται από πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την ηλικία του ατόμου, το φύλο 

του, τους στόχους του. Ωστόσο το παιχνίδι μπορεί να οριστεί ως: «Οργανωμένη 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες με στόχους, 

περιορισμούς, κανόνες, αλληλεπίδραση, προκλήσεις, ανταμοιβές και ανταγωνισμό με 

άλλον παίχτη ή τον εαυτό τους» (Dempsey et al., 1993). 

Μέσω του παιχνιδιού το παιδί αποκτά και εξελίσσει κάποιες δεξιότητες, 

σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και γνωστικές. Στα πρώτα στάδια της ζωής 

του το παιδί μαθαίνει να κινείται, το χώρο γύρω του, εξασκεί το σώμα του και αποκτά 

δεξιότητες ισορροπίας, κίνησης ανάμεσα σε αντικείμενα, αναπτύσσει τον κινητικό-

οπτικό-ακουστικό του συντονισμό, με απλά λόγια τις αισθήσεις του. Παράλληλα, 

μέσω του παιχνιδιού αναγνωρίζει και εκφράζει τα συναισθήματά του, κλαίει όταν 

χτυπήσει, πανηγυρίζει όταν πετύχει τον στόχο του, αποκτά αυτοπεποίθηση και 

ενσυναίσθηση. Μέσα από την εναλλαγή ρόλων το παιδί  αντιμετωπίζει τους φόβους 

του και εξελίσσεται συναισθηματικά.  Πειραματίζεται, ανακαλύπτει τα όριά του, 

ενισχύει τον αυτοέλεγχό του , διασκεδάζει. Η κοινωνική ένταξη του ατόμου είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι ξεκίνησε από το παιχνίδι. Μέσω του παιχνιδιού το παιδί κάνει 
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φιλίες, συνεργάζεται με άλλα άτομα, περιμένει τη σειρά του, διαπραγματεύεται, 

μαθαίνει να ακούει τους άλλους και τα συναισθήματά τους και παράλληλα να 

ανταγωνίζεται. Με απλά λόγια μαθαίνει και αποδέχεται τους κανόνες που ισχύουν 

στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, δημιουργεί έτσι τις συνθήκες ένταξής του στην 

κοινωνία.  

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού οι σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών 

αναπτύσσονται, καθώς όταν ο γονιός παρατηρεί το παιδί του να παίζει ή όταν 

συμμετέχει και αυτός στο παιχνίδι κατανοεί πληρέστερα τις ανάγκες, τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις του παιδιού ενώ παράλληλα γεφυρώνεται η διαφορά 

μεταξύ τους. Τέλος ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του παιχνιδιού είναι η γνωστική 

ανάπτυξη που προσφέρει. Μέσω του παιχνιδιού το παιδί αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητά του, τη φαντασία του, βελτιώνει την ικανότητα συγκέντρωσης, 

εξασκεί το λόγο του, ενώ στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης (Piaget) κατανοεί τα 

χρώματα, τα σχήματα σχηματίζει σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. 

Μεγάλη και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η συζήτηση γύρω από τα κίνητρα 

κάποιου που συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, για ποιο λόγο παίζει κανείς και πότε 

σταματάει. Με βάση το έργο των Malone και Lepper (1987) θα μπορούσε κανείς να 

συγκεντρώσει τα κίνητρα ενός παίχτη στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Εγγενές κίνητρο (πρόκληση, περιέργεια, διατήρηση του ελέγχου). 

2. Φαντασία, αφήγημα παιχνιδιού. 

3. Ανταγωνισμός. 

4. Συνεργασία. 

Μιλώντας για εγγενή (εσωτερικά) κίνητρα ουσιαστικά αναφέρεται κανείς στα 

κίνητρα που δίνει κάποιος στον εαυτό του. Η πρόκληση της επιτυχίας στο παιχνίδι, η 

περιέργεια του παίχτη για το τι έπεται και η διατήρηση του ελέγχου στη ροή του 

παιχνιδιού (παίζει για όση ώρα θέλει) οδηγούν το άτομο να συνεχίσει να παίζει. Η 

δραστηριότητα από μόνη της και όχι κάποια προφανή ανταμοιβή αποτελεί βασικό 

κίνητρο για να συνεχίζει κάποιος το παιχνίδι καθώς η εμπειρία του παιχνιδιού 

δημιουργεί ευχαρίστηση μέσω των διεργασιών που την συνεπάγονται. 

Η φαντασία, η πολυπλοκότητα του αφηγήματος του παιχνιδιού, οι ανατροπές 

που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκειά του είναι βασικές συνιστώσες του 

κινήτρου του παίχτη. Όταν το παιχνίδι πάψει να είναι συναρπαστικό, γίνει 

προβλέψιμο το άτομο σταματάει να παίζει. 
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Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού το άτομο προσπαθεί να βελτιώσει την επίδοσή 

του στο παιχνίδι ανταγωνιζόμενο τον εαυτό του, ενώ παράλληλα και τους 

«αντιπάλους» του με στόχο τη νίκη. Για να κατακτηθεί ο στόχος αυτός συνεργάζεται 

με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, καταστρώνουν μαζί σχέδια επίτευξης του 

στόχου και αναλαμβάνουν ρόλους που συναποφασίζουν ως ομάδα. Είναι ωστόσο 

γεγονός ότι τα διαπροσωπικά κίνητρα του ανταγωνισμού και της συνεργασίας είναι 

συναφή με τα εγγενή κίνητρα καθώς το άτομο για να γίνει καλύτερο και να κερδίσει 

καλείται να συνεργαστεί με την ομάδα του και να συναγωνιστεί τις επιδόσεις των 

αντιπάλων του. 

 

2.2 Το παιχνίδι στη μάθηση. 

H ιδέα της μάθησης μέσω του παιχνιδιού υπάρχει για πολλούς αιώνες. Ήδη 

από την αρχαιότητα ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης έχουν εκφράσει απόψεις υπέρ των 

πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης  μεθόδου μάθησης, ενώ στην πιο σύγχρονη 

εποχή, από το 16ο αιώνα μ.Χ. πολλοί παιδαγωγοί έχουν εκφραστεί θετικά, ενδεικτικά 

αναφέρονται οι: A. Comenius (1592-1770), J. H. Pestalozzi (1746-1827), F. W. 

Froebel (1782-1852), H. Spencer (1820-1903),K. Groos (1861-1946), Μ. Montessori 

(1780-1952), J. Piaget (1896-1980), L. S. Vygotsky (1896-1934) και J. Dewey (1859-

1952), (από Vankus P., 2021). Οι απόψεις όλων των παραπάνω τείνουν να 

συγκλίνουν ότι διαδικασία μάθησης μέσω του παιχνιδιού (game-based learning) 

ενθαρρύνει την ενεργητική μάθηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

συμπεριλάβουν τη λύση ενός προβλήματος μέσα στη διαδικασία του παιχνιδιού, 

αυξάνοντας έτσι τα κίνητρά τους στο μέγιστο για να κατακτήσουν τη ζητούμενη 

γνώση . 

Κάνοντας μία αναδρομή στις βασικές θεωρίες μάθησης και το τι πρεσβεύουν, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η χρήση του παιχνιδιού στις περισσότερες από αυτές 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

από το παιδί. Ξεκινώντας από τη θεωρία του Ολομορφικού Πεδίου, η συμπεριφορά 

του ατόμου περιλαμβάνει αφενός στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως εκείνο τα 

αντιλαμβάνεται και αφετέρου στοιχεία της δράσης του ατόμου μέσα σε αυτό και το 

παιχνίδι είναι ουσιαστικά τρόπος δράσης του παιδιού. Η μάθηση είναι η διαδικασία 

απόκτησης και μεταβολής απόψεων και διαισθήσεων. Σημαντικό ρόλο για τη μάθηση 
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παίζουν οι δυνάμεις που αναπτύσσονται σε αυτή την αλληλεπίδραση, τα κίνητρα και 

ο τελικός σκοπός . 

Στη θεωρία των Σταδίων Ανάπτυξης του Piaget ο άνθρωπος και το 

περιβάλλον αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα τη νόηση και τη γνώση, ενώ το παιχνίδι 

προάγει την όλη διαδικασία ανάπτυξης ως το κύριο μέσο της αλληλεπίδρασης του 

παιδιού και του κόσμου. Στην συγκεκριμένη θεωρία το παιχνίδι είναι ουσιαστικά 

παράγοντας κατανόησης και αφομοίωσης του ατόμου με βάση το στάδιο ανάπτυξής 

του. Το παιδί αφομοιώνει μία νέα συνθήκη ή πληροφορία  όταν χρησιμοποιεί τον 

τρόπο σκέψης του για να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του, επομένως το παιχνίδι 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία της αφομοίωσης, ο Piaget μάλιστα 

κατηγοριοποιεί τα παιχνίδια σε άσκησης, συμβολικά και κοινωνικά.  

Στην κοινωνική θεωρία της Γνωστικής Ανάπτυξης του Vygotsky τα 

πολιτισμικά εργαλεία, τα κοινωνικά γεγονότα μετατρέπονται σε εσωτερικές νοητικές 

λειτουργίες. Τα παιδιά λοιπόν παίζουν το παιχνίδι και αυτό δίνει το έναυσμα για την 

κοινωνική-πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού, ορίζοντας το παιχνίδι ως τη 

δημιουργία φανταστικών καταστάσεων που πηγάζουν από την πραγματικότητά του.  

Στη θεωρία της Ανακάλυψης του Bruner οι μαθητές καλούνται να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, με την επικουρία του καθηγητή, με την σημασία 

της ανακάλυψης να εντοπίζεται κυρίως στη διαδικασία διερεύνησης. Η μάθηση δε 

μεταδίδεται από τον καθηγητή αλλά  κατασκευάζεται από το μαθητή μέσω 

εξερεύνησης, πειραματισμού, ανακατασκευής της προϋπάρχουσας γνώσης. Στο 

παραπάνω πλαίσιο το παιχνίδι παίζει κυρίαρχο ρόλο, καθώς είναι το βασικό εργαλείο 

που αναπτύσσει τις δεξιότητες του παιδιού που μόλις αναφέρθησαν. Στον 

Κονστρουκτιβισμό ο άνθρωπος κατασκευάζει τη νέα γνώση, με τη βοήθεια της 

υπάρχουσας όταν βρεθεί σε μία προβληματική κατάσταση που οι υπάρχουσες 

γνώσεις του δεν αρκούν για να την αντιμετωπίσει, ενώ ο ρόλος της κοινωνικής 

ομάδας στη διδακτική διαδικασία παίζει πρωτεύοντα ρόλο καθώς οι διάφορες 

απόψεις που καταθέτονται για την επίλυση της προβληματικής κατάστασης 

προκαλούν αστάθεια, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό και την αναδιοργάνωση της 

υπάρχουσας γνώσης με τη νέα, μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών. 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι θα μπορούσε να οριστεί ως το παιχνίδι που συντελεί 

στην απόκτηση γνώσεων καθορισμένες από κάποιον άλλο (καθηγητή). Αυτές οι 

γνώσεις αποκτώνται μέσω αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα που συμμετέχουν και 

προκλήσεων σε καθορισμένο περιβάλλον δράσης, Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί 
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να έχει σαφή εκπαιδευτική πρόθεση, αλλά οι μαθησιακοί στόχοι τελικά είναι 

διαπραγματεύσιμοι  και καθορίζονται σε αυτό από τον εκπαιδευτικό.  Η διαδικασία 

μάθησης μέσω του παιχνιδιού (game-based learning) θεωρείται από πολλούς σαν τη 

μέθοδο που εμπλέκει περισσότερο τα παιδιά στη διαδικασία μάθησης και αυξάνει 

κατακόρυφα το κίνητρό τους καθώς τα παιχνίδια περιέχουν δράση, επομένως η 

διδακτική διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές, όσο το 

παιχνίδι (Liu et al., 2010). 

 Χρησιμοποιώντας λοιπόν παιχνίδια στη διαδικασία μάθησης δεν είναι μόνο 

διασκεδαστικό αλλά παράλληλα αυξάνει το κίνητρο των παιδιών μέσω της 

πρόκλησης και του ενθουσιασμού που προκαλεί το παιχνίδι με αποτέλεσμα τη διαρκή 

τους εγρήγορση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το παιχνίδι μπορεί να σπάσει τον 

πάγο ανάμεσα στους στόχους της μάθησης και τις διδακτικές μεθόδους, όπως επίσης 

να φέρει τους δασκάλους πιο κοντά στα παιδιά με άμεσο αποτέλεσμα τα παιδιά να 

νιώσουν πιο άνετα και να αφήσουν ελεύθερη τη δημιουργική τους φαντασία. Η σχέση 

ανάμεσα στην χαρά του παιχνιδιού και της διαδικασίας της μάθησης μπορεί να δώσει 

ευεργετικά αποτελέσματα. Η έρευνα των Cheng et al. (2012) σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα παιχνίδι για να αποδώσει στην εκπαίδευση  

κατέληξε ότι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού για να χρησιμοποιηθεί για 

διδακτικούς σκοπούς είναι να δημιουργεί πρόκληση στους μαθητές, να εξάπτει την 

φαντασία τους και να είναι διασκεδαστικό.  

Το παιχνίδι καλό θα ήταν να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας όσο αφορά τους 

παράγοντες που αποτελούν τα εμπόδια στην επίτευξη των στόχων του παιχνιδιού, τις 

στρατηγικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους παίκτες όταν 

ανταγωνίζονται τον χρόνο, τον εαυτό τους ή τους συμμαθητές τους. Το παιχνίδι 

πρέπει να είναι ευφάνταστο, να απαιτεί από τους συμμετέχοντες να αυτοσχεδιάσουν, 

να αυξάνει την περιέργειά τους και τα κίνητρά τους να δράσουν, κρατώντας το 

ενδιαφέρον τους αμείωτο. Τέλος, φυσικά και το παιχνίδι οφείλει να είναι 

διασκεδαστικό, καθώς εκτός από την πρόκληση μαθησιακών κινήτρων και την 

ενίσχυση της μαθησιακής επίδρασης με την διασκέδαση, θα πρέπει να διατηρείται 

αμείωτη η πεμπτουσία του των παιχνιδιού, η ψυχαγωγία. 

Στη διαδικασία της μάθησης μέσω του παιχνιδιού ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 

οι απαιτήσεις απ’ αυτόν και η προσαρμογή του σε ένα άλλο πλαίσιο εκτός του 

στερεοτυπικού μοντέλου διδασκαλίας αποτελούν πεδίο συζήτησης. Η διδασκαλία 

μέσω του παιχνιδιού είναι μία πολύπλοκη αλληλουχία παιδαγωγικών πρακτικών, 
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επιλογών και διεργασιών που μπορούν να αναλυθούν μέσα από τις συμπληρωματικές 

έννοιες του ρόλου του εκπαιδευτικού, την τοποθέτησή του στις διάφορες φάσεις της 

διαδικασίας,  την επιλογή του πότε να καθοδηγήσει, πότε να παρατηρήσει ή να 

επέμβει στη ροή της δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας 

εμπεριέχει ένα ρεπερτόριο διαφορετικών ρόλων που οι καθηγητές υιοθετούν κατά τη 

διάρκεια της δράσης: αυτούς του εκπαιδευτή, του οργανωτή της δράσης, του 

καθοδηγητή και του εξερευνητή.  

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι για να 

δημιουργηθεί ένα παιχνίδι με στόχο την εμπλοκή του στη διαδικασία μάθησης είναι 

απαραίτητο να καθοριστούν και να μπουν σε σωστό πλαίσιο οι κατευθύνσεις 

μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης της δράσης. Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού 

πρέπει να ταιριάζει με τις παιδαγωγικές ανάγκες και το περιεχόμενο που θα διδαχθεί 

καθώς και τα επιθυμητά αποτελέσματα μετά το πέρας του.  

Ο απώτερος σκοπός της ενσωμάτωσης παιχνιδιών στη διαδικασία μάθησης 

μπορεί να ποικίλλει, ωστόσο μπορεί να συμπυκνωθεί σε έξι σημαντικούς στόχους: να 

αυξήσει το κίνητρο των μαθητών, να διδάξει ευκολότερα νέο περιεχόμενο, να 

βελτιώσει τις συνθήκες μάθησης, να αυξήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών, να 

βοηθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης του αποτελέσματος και τέλος να διδάξει στους 

μαθητές δεξιότητες που οι αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας κρίνουν 

απαραίτητες για έναν εκκολαπτόμενο πολίτη. 

 

2.3 Το ψηφιακό παιχνίδι στη μάθηση. 

Ένα παιχνίδι είναι ψηφιακό αν παίζεται σε υπολογιστή, κονσόλα παιχνιδιών ή 

φορητή ψηφιακή συσκευή (tablet, κινητό κα). Αν αυτός ο ορισμός δινόταν κάποια 

χρόνια πριν θα ήταν πλήρης, ωστόσο η ραγδαία ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

παιχνιδιών οδηγεί στον διαχωρισμό τους σε πολλές κατηγορίες βασιζόμενοι στα 

επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Αν λοιπόν, για παράδειγμα, γίνεται αναφορά στο 

αφήγημά τους μιλάμε για παιχνίδια δράσης, περιπέτειας, προσομοίωσης, αθλητικά, 

στρατηγικής, πάζλ και ρόλων.  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών κατασκευής ψηφιακών παιχνιδιών και 

το όλο και πιο απαιτητικό αγοραστικό κοινό οδήγησε τους κατασκευαστές στη 

δημιουργία όλο και πιο περίπλοκων παιχνιδιών που έχουν προσθέσει νέους τρόπους 

παιχνιδιού και συνδυασμού κατηγοριών. Ως ενδεικτικό παράδειγμα του παραπάνω θα 
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μπορούσαμε να αναφέρουμε τα παιχνίδια που πραγματεύονται αθλήματα στα οποία 

πλέον δεν χειρίζεσαι απλά την ομάδα σου εν ώρα αγώνα αλλά καθορίζεις τις 

αγοραπωλησίες παιχτών, την τακτική της ομάδας, τις υπογραφές με χορηγούς, 

συνδυάζεται δηλαδή η προσομοίωση με την στρατηγική.  

Παράλληλα η αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού όσον αφορά το πλήθος των 

παιχτών που συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι μας οδηγεί σε επιπλέον κατηγοριοποίηση, 

καθώς όλο και περισσότερα παιχνίδια σχεδιάζονται για περισσότερους από έναν 

παίχτες.  Με βάση  αυτήν την κατηγοριοποίηση έχουμε: 

• Τα διαδικτυακά παιχνίδια που παίζονται μέσω διαδικτύου και το 

αφήγημά τους κυμαίνεται από απλά περιβάλλοντα μέχρι τη δημιουργία εικονικών 

κόσμων. 

• Τα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια τα οποία δεν είναι απλά παιχνίδια με 

την παραδοσιακή έννοια, αλλά αφηγήσεις όπου οι παίχτες συζητούν, 

συναποφασίζουν και πράττουν ανάλογα 

• Τα παιχνίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φύση των οποίων δεν 

είναι σε όλα ίδια καθώς ορισμένα χρησιμοποιούν το κοινωνικό δίκτυο ως μέσο 

διανομής, άλλα ως μέσο εύρεσης αντιπάλων και άλλα ως μέσο επικοινωνίας των 

παιχτών . 

Ωστόσο μια πιο γενική και πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση των ψηφιακών 

παιχνιδιών, κυρίως με βάση το αφήγημά τους και σύμφωνα με τους κατασκευαστές 

παιχνιδιών είναι η ακόλουθη: 

1. Παιχνίδια δράσης, τα οποία στηρίζονται στην αντίδραση του 

συμμετέχοντα, τα περισσότερα από τα πρώτα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

2. Παιχνίδια περιπέτειας, στα οποία ο παίχτης λύνει διάφορους γρίφους 

για να προχωρήσει σε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας. 

3. Παιχνίδια μάχης, τα οποία  περιλαμβάνουν αναμετρήσεις μεταξύ του 

παίχτη και κάποιου χαρακτήρα που χειρίζεται ο υπολογιστής ή άλλος παίχτης. 

4.   Παιχνίδια ρόλων, στα οποία ο χρήστης παίρνει τα χαρακτηριστικά 

κάποιου άλλου ατόμου ή πλάσματος το οποίο χειρίζεται. 

5. Παιχνίδια προσομοίωσης στα οπoία ο παίχτης  πρέπει να επιτύχει σε κάποια 

απλοποιημένη αναπαράσταση ενός τόπου ή μιας κατάστασης για να πετύχει έναν 

στόχο 
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6. Παιχνίδια βασισμένα σε αθλήματα. 

7. Παιχνίδια στρατηγικής, τα οποία αναδημιουργούν κάποιο ιστορικό 

γεγονός ή ένα φανταστικό στα οποία ο παίχτης καλείται να δημιουργήσει μία 

στρατηγική ώστε να επιτύχει έναν στόχο. 

8. Casual παιχνίδια, τα οποία κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των χαρακτηριστικών των παιχτών  

των ψηφιακών παιχνιδιών και πως αυτά εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, καθώς οι χρήστες τέτοιων παιχνιδιών παρουσιάζουν κάποιες δεξιότητες 

στο παιχνίδι που δεν τις χρησιμοποιούν απαραίτητα σε άλλες δράσεις της 

καθημερινότητάς τους. 

Οι παίχτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι  επίμονοι, σχολαστικοί και 

συχνά παίρνουν ρίσκα, για να πετύχουν τον σκοπό του παιχνιδιού. Δεν είναι λίγες οι 

φορές που αφιερώνουν πολύ χρόνο στη μελέτη του παιχνιδιού, αναλύοντας μέχρι την 

τελευταία λεπτομέρεια τις συνθήκες του. Σχεδιάζουν  με μεγάλη προσοχή και αρκετή 

επιμέλεια βήμα-βήμα στρατηγικές, τις οποίες υλοποιούν, άλλες με επιτυχία άλλες όχι, 

πολλές από τις οποίες εμπεριέχουν τον παράγοντα του ρίσκου, εξασκούνται έτσι, 

χωρίς απαραίτητα να το αντιληφθούν στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία 

αλγορίθμων επίτευξης του στόχου.  

Οι νέες μορφές ψηφιακών παιχνιδιών χρησιμοποιούν πλατφόρμες στις οποίες 

οι παίχτες έρχονται σε επαφή, συζητούν για το παιχνίδι, ανταλλάσουν απόψεις και 

ιδέες σχετικά με το παιχνίδι, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κοινωνικοποιούνται. 

Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικής κουλτούρας και μορφωτικού 

επιπέδου από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης γίνονται μία ομάδα που στόχος της 

φυσικά είναι η νίκη στο παιχνίδι αλλά τα αποτελέσματα αυτής της αλληλεπίδρασης 

ξεπερνούν κατά πολύ  τα στεγανά ενός ψηφιακού παιχνιδιού. 

Το ψηφιακό παιχνίδι έχει μπει για τα καλά στη συζήτηση να χρησιμοποιηθεί 

ως διδακτικό μέσο, καθώς παρατηρείται στους παίχτες ότι το εγγενές (εσωτερικό) 

κίνητρο αυξάνει κατά τη διάρκεια ενός ψηφιακού παιχνιδιού και μέσα στα πλαίσια 

του ανταγωνισμού και της συνεργασίας (Huang et al., 2013), Eπιπροσθέτως  ο 

συνδυασμός ψηφιακών παιχνιδιών με κινούμενα σχέδια θα βοηθούσε τα παιδιά να 

κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες, να δημιουργήσουν πειραματικά αποτελέσματα, 

ενισχύοντας έτσι τα κίνητρά τους για μάθηση ειδικά στις φυσικές επιστήμες.  
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Μπορεί λοιπόν το ψηφιακό παιχνίδι να αυξήσει το κίνητρο των παιδιών για 

μάθηση; Τα ψηφιακά παιχνίδια εμπεριέχουν πρόκληση, φαντασία, αυξάνουν την 

περιέργεια του χρήστη και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού μπορεί να εμπεριέχει 

γνώση, να αναπτύξει την ικανότητα του παίχτη να λύνει προβλήματα και να τον 

κινητοποιεί (Sankar-Tokmak, 2015). Ένα ψηφιακό παιχνίδι στην εκπαίδευση μπορεί 

να δημιουργήσει έναν κύκλο γνώσης, επιτρέποντας στους παίχτες να κρίνουν και να 

ενεργούν και το παιχνίδι να αποκρίνεται στις δράσεις τους (Yoon, 2014). Αυτός ο 

κύκλος δίνει χαρά στους διδασκόμενους και αυξάνει τη διάθεσή τους να συνεχίσουν, 

με αποτέλεσμα την συνεχή ανατροφοδότηση της γνώσης. Συμπερασματικά, ένα καλά 

σχεδιασμένο παιχνίδι για την εκπαίδευση καλείται να δημιουργεί αυτό το συνεχές 

μοντέλο ανατροφοδότησης της γνώσης.  

Η διδασκαλία με βάση το παιχνίδι μπορεί να επηρεάσει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα; Σύμφωνα με την έρευνα του Yoon (2014), τα ψηφιακά παιχνίδια 

βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών στη μάθηση της  Άλγεβρας, στην ανάγνωση, 

στην επίλυση προβλημάτων, στην κατάστρωση σχεδίου, ενισχύουν την 

συνεργατικότητα και επιταχύνουν τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης και ενισχύουν το 

κίνητρο για μάθηση.  

Μία κατηγορία ψηφιακού παιχνιδιού, που θεωρείται η πλέον κατάλληλη για 

να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το λεγόμενο «σοβαρό 

παιχνίδι». Με την έκφραση «σοβαρό παιχνίδι» εννοούμε  ένα διανοητικό διαγωνισμό 

(γνώσεων, δεξιοτήτων), που παίζεται σε υπολογιστή σύμφωνα με συγκεκριμένους 

κανόνες, χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία για να προωθήσει ή να συνδυάσει στόχους 

εκπαίδευσης, υγείας, πολιτικής και στρατηγικών επικοινωνίας. Με άλλα λόγια κύριος 

στόχος του σοβαρού παιχνιδιού δεν είναι η διασκέδαση, αν και δεν είναι καθόλου 

αδιάφορη παράμετρος, αλλά η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον στα σοβαρά παιχνίδια συσχετίζεται παράλληλα και με οικονομικούς 

παράγοντες καθώς εταιρίες εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους , ενώ παράλληλα το 

χρησιμοποιούν αυτοί θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με προοπτική τη 

δια βίου μάθηση. Επιπροσθέτως, τα σοβαρά παιχνίδια δεν παύουν να είναι 

διασκεδαστικά με αποτέλεσμα να ενισχύουν τη διάθεση των χρηστών τους να 

αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε αυτά.  

Μία άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία παιχνιδιών που έχουν σχεδιαστεί κυρίως 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι τα παιχνίδια γνώσεων, με κύριο σκοπό να κάνουν 

τους χρήστες τους να συμπεριφέρονται όπως κάποιοι επαγγελματίες.  Ο σχεδιασμός 



26 
 

του αφηγήματός τους βασίζεται στο πως σκέφτεται και εργάζεται μια συγκεκριμένη 

ομάδα επαγγελματιών (πχ γιατροί) έχοντας ως αποτέλεσμα μια δράση από την 

πλευρά του παίχτη που βασίζεται στη μάθηση των τρόπων με τους οποίους αυτοί οι  

επαγγελματίες αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και δρουν εν ώρα εργασίας.  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για 

φορητές συσκευές (tablets, κινητά) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που είναι 

χρήσιμα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα περισσότερα από αυτά κάνουν χρήση 

πληροφοριών της τοποθεσίας που παίζονται, όπως για παράδειγμα ιστορικά στοιχεία 

ή γενικές πληροφορίες γεωγραφίας, για το λόγο αυτό και έχουν ονομαστεί παιχνίδια 

τοποθεσίας για φορητές συσκευές.  

Σίγουρα πρέπει να γίνει μνεία και στα παιχνίδια που ενώ εξαρχής δεν είχαν 

σχεδιαστεί με στόχο την χρησιμοποίησή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην 

πορεία αποδείχτηκε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα το Math 

Blaster! (Davidson & Associates,1981). Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι πιο 

απείθαρχη, ως προς τους στόχους στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς δεν έχει να κάνει 

πολύ με το περιεχόμενο των ίδιων των παιχνιδιών και τον σκοπό τους όπως αυτός 

περιγράφεται, αλλά μάλλον με τις προθέσεις των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. 

Αναμορφώνοντας λοιπόν τους κανόνες του παιχνιδιού ή διαμορφώνοντας το 

περιεχόμενο του παιχνιδιού σε θέματα πραγματικού κόσμου, αυτά τα παιχνίδια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιδίωξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων 

(Egenfeldt-Nielsen, 2005).  

Επιπροσθέτως, με τον όρο εκπαιδευτικό παιχνίδι δεν χρειάζεται να 

εγκλωβιστούμε αποκλειστικά σε αυτά που στόχο έχουν την παροχή γνώσης αλλά 

μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτά που προκαλούν μεταβολές στην 

συμπεριφορά και στις προκαταλήψεις  και αντιλήψεις του παίχτη όταν τα 

χρησιμοποιεί. Τα εμπορικά παιχνίδια, όπως άλλωστε και τα εμπορικά βιβλία ή οι 

blockbuster ταινίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα σε μία εκπαιδευτική 

διαδικασία αφού προσφέρουν τροφή για συζήτηση, σκέψη και αναστοχασμό.  

Ανεξαρτήτως αν μιλάει κανείς για σοβαρό παιχνίδι, για παιχνίδι γνώσεων, για 

εμπορικό παιχνίδι που μπορεί κάποιος να το αγοράσει από ένα πολυκατάστημα 

πρέπει να επικεντρωθεί στο τι πραγματικά θα διδαχθεί με ένα ψηφιακό παιχνίδι που 

εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και πως η ένταξή του θα διευκολύνει τη 

διαδικασία και θα παρουσιάσει τα βέλτιστα αποτελέσματα.  
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Πρώτα και κύρια με τη χρήση του επιδιώκεται η αύξηση του μαθησιακού 

κινήτρου. Επιπροσθέτως, ιδανικό θα ήταν να βελτιωθούν οι εμπειρίες μάθησης ενός 

παιδιού, εισάγοντας το σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα βιωματικής μάθησης, 

σύμφωνα με τον κύκλο του Colb, ο οποίος είναι μία απλή περιγραφή τεσσάρων 

βημάτων ενός κύκλου γνώσης που περιγράφει πως η εμπειρία, μετά από 

προβληματισμό, μετατρέπεται σε έννοιες οι οποίες με τη σειρά τους 

χρησιμοποιούνται ως οδηγός για ανατροφοδότηση ή ενεργό πειραματισμό και 

σχεδιασμό νέων εμπειριών ή δημιουργία εναλλακτικών μεθόδων δράσης. Με τον 

τρόπο αυτό ο μαθητής αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές με το δικό του 

ρυθμό.  Ο σχεδιασμός ενός ψηφιακού παιχνιδιού για την εκπαίδευση πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη ότι οι στόχοι του πρέπει να συμβαδίζουν με το επίπεδο του παίχτη, 

να έχει ξεκάθαρους στόχους, να τον κρατάει σε εγρήγορση, να του δίνει την αίσθηση 

του ελέγχου, να τον ανατροφοδοτεί με πληροφορίες, και να είναι ευχάριστο παιχνίδι . 

Φυσικά, η παιδαγωγική αυτή προσέγγιση προϋποθέτει την συμμετοχή του καθηγητή 

που με την καθοδήγησή του θα προσπαθήσει να κάνει τη διαδικασία επιτυχής. 

Δε θα πρέπει να παραβλεφθεί  ότι ο κύριος στόχος της χρήσης του ψηφιακού 

παιχνιδιού στη διαδικασία μάθησης  είναι να μεταδώσει τη γνώση. Πολλά παιχνίδια, 

για να εντυπωσιάσουν τον χρήστη περιέχουν σύνθετους και πολύπλοκους γρίφους 

που ενώ περιέχουν τη διδακτέα γνώση αυτή δεν είναι η κυρίαρχη πληροφορία. Το 

παιχνίδι λοιπόν πρέπει να εστιάζει στο πως θα μεταδώσει τη γνώση και όχι πως θα 

την συμπεριλάβει σε πολύπλοκους γρίφους που αποπροσανατολίζουν το μαθητή από 

τον άμεσο στόχο. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το διδακτικό παιχνίδι θα πρέπει να προσφέρει 

και αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας όσο και του αποτελέσματος της απόκτησης ή 

όχι της γνώσης από το μαθητή και του βαθμού απόκτησής της. Η χρησιμοποίηση των 

ψηφιακών παιχνιδιών ως μέσα αξιολόγησης ενισχύεται φυσικά από τη χωρητικότητα 

της μνήμης τους και την ικανότητά τους να συλλέγουν άμεσα πληροφορίες και να 

αξιολογούν το αποτέλεσμα, κάτι το οποίο γίνεται χωρίς να το αντιληφθεί ο μαθητής 

επομένως δεν του προκαλεί άγχος για το αποτέλεσμα της εξέτασης. 

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την 

εκπαιδευτική διαδικασία καθώς οι μαθητές, ως εκκολαπτόμενοι πολίτες του εικοστού 

πρώτου αιώνα, καλούνται να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και φυσικά το 

εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να τις προσφέρει. Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών 

στην εκπαίδευση εμπεριέχει και ενισχύει παράγοντες όπως η συνεργασία, η 
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καινοτομία, ο σχεδιασμός και η παραγωγή, απαραίτητες δεξιότητες για τον πολίτη 

του αιώνα μας.   

Συνοψίζοντας, η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί και οι 

τεχνικές σχεδιασμού παιχνιδιών με κύριο στόχο να αυξηθούν τα κίνητρα και η 

δέσμευση του μαθητή, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή μία δεξιότητα που εμφανίζει 

κάποιος σε ένα παιχνίδι, όπως κίνητρο, άμεση απόκριση-ανατροφοδότηση στην τάξη. 

Συμπερασματικά, η χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, ανεξάρτητα από ποια 

παιδαγωγική μέθοδο προτιμάει ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί στην τάξη, δίνει την 

ευκαιρία σε πιο αδύναμους και αδιάφορους μαθητές να εμπλακούν πιο ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια εκτός από μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος διδασκαλίας 

σε πραγματικές τάξεις έχουν πολλά περιθώρια εφαρμογής και σε ψηφιακές τάξεις, οι 

οποίες αν και προϋπάρχουν αρκετά χρόνια έχουν μπει στο επίκεντρο των συζητήσεων 

με αφορμή τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Με τον όρο εξ’ 

αποστάσεως διδασκαλία ορίζονται όλες οι διαδικασίες μάθησης (ζωντανές ή 

ασύγχρονες) που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του διαδικτύου, μία καινοτόμος, 

διαδραστική, μαθητοκεντρική προσέγγιση παροχής γνώσης όπου κάποιος μπορεί να 

διδαχθεί ανά πάσα στιγμή και παντού χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογικές 

εφαρμογές μαζί με άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για ανοιχτά και 

ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα. Τα παραδοσιακά μοντέλα της μεθόδου αυτής 

έχουν επικεντρωθεί στην παρουσίαση του περιεχομένου που καλείται να μάθει ο 

εκπαιδευόμενος, ωστόσο η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι παράγοντας 

που οδηγεί στην αναδιαπραγμάτευση των μεθόδων της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για την κοινωνία 

της γνώσης, δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας, επίλυσης 

προβλημάτων, ανεξάρτητης μελέτης αναζήτησης πληροφοριών, εξατομίκευσης των 

ρυθμών μάθησης και δια βίου μάθησης (Polydoros & Alasona, 2021). Ωστόσο, αν και 

υπάρχουν πολλά παιχνίδια για της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τα περισσότερα από 

αυτά χρησιμοποιούν αρχές του συμπεριφορισμού με στόχο τη μετάδοση της 

πληροφορίας που απαιτείται και χωρίς να περιέχουν πολύπλοκες μαθησιακές δράσεις. 

Η εξατομίκευση του ρυθμού απόκτησης της γνώσης, στην εξ’ αποστάσεως μάθηση, 

είναι μία ενδιαφέρουσα πρόκληση που μπορεί να κατακτηθεί με την ενσωμάτωση 

των ψηφιακών παιχνιδιών η οποία ακόμη βρίσκεται υπό μελέτη. 
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2.4 Το ψηφιακό παιχνίδι και τα Μαθηματικά. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ιδιαιτέρως συναρπαστικά και θα μπορούσαν να 

προσφέρουν ένα ιδιαίτερα παραγωγικό περιβάλλον εκμάθησης των Μαθηματικών, 

κυρίως λόγω των αφαιρετικών διαδικασιών που εμπεριέχουν καθώς ανεξάρτητα από 

ποια θεωρία μάθησης ενστερνίζεται ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ένα 

ψηφιακό παιχνίδι το οποίο να ταιριάζει στον τρόπο διδασκαλίας του και να έχει, 

χρησιμοποιώντας το, περισσότερο όφελος στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

Η επιλογή του ψηφιακού παιχνιδιού που θα εκπληρώσει τους στόχους της 

μάθησης είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, καθώς πρέπει αφενός να 

επαληθεύει τους διδακτικούς στόχους και αφετέρου να ανταμείβει τους μαθητές και 

να τους παρακινεί για τον επόμενο στόχο, την εμπέδωση της επόμενης διδακτέας 

Μαθηματικής ενότητας, ενώ δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι πρέπει να είναι κατάλληλο 

για την ηλικία, το επίπεδο γνώσεων και να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών.  Ωστόσο, όσο κατάλληλο και αν είναι το παιχνίδι η παρουσίασή του από 

τον καθηγητή, που θα εξιτάρει τους μαθητές, και η διευκρίνιση των κανόνων του 

είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Επιπροσθέτως, όπως συμβαίνει σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, το ψηφιακό 

παιχνίδι θα πρέπει να προσφέρει μία αξιολόγηση στο τέλος του η οποία θα μπορούσε 

να είναι με συλλογή πόντων ανάλογα με το επίπεδο-σημείο που έφτασαν οι μαθητές 

σε σχέση με το τελικό σημείο, αυξάνοντας έτσι την προσπάθεια που θα καταβάλλουν. 

Υπάρχει ουσιαστική διάκριση μεταξύ των μαθηματικών δεξιοτήτων (π.χ. να 

κάνει κανείς γρήγορα πράξεις) και της Μαθηματικής σκέψης. Όταν οι Μαθηματικοί 

έρθουν σε επαφή με ένα σύνθετο πρόβλημα εξαλείφουν τις περιττές πληροφορίες και 

δίνουν βάση στην ουσιαστικές δομές του. Ωστόσο αυτήν την καθοριστική δεξιότητα 

δεν τη διδάσκονται συχνά οι μαθητές αλλά μαθαίνουν να ακολουθούν κάποιους 

συνηθισμένους αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων, χωρίς να μαθαίνουν να 

σκέπτονται με ολοκληρωμένο τρόπο. Αν και έχει κατασκευαστεί ένας ιδιαίτερα 

ικανοποιητικός αριθμός παιχνιδιών για να διδάξει βασικές μαθηματικές έννοιες, 

υπάρχει μεγάλο κενό σε σχέση με τα ψηφιακά παιχνίδια που καλούνται να διδάξουν 

πιο προχωρημένα Μαθηματικά, χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένες μοντελοποιήσεις.  

Η εννοιολογική κατανόηση και η αντιμετώπιση από τους μαθητές των δομών 

και των διαδικασιών ενός Αξιωματικού Μαθηματικού συστήματος είναι μία 

ιδιαιτέρως επίπονη διαδικασία, βασικός στόχος της Μαθηματικής εκπαίδευσης, 
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επομένως το ψηφιακό παιχνίδι καλείται να εμπλέξει τους μαθητές σε πιο περίπλοκες 

διαδικασίες, ώστε, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, τα παιδιά εκτός από προφανείς 

μαθηματικούς υπολογισμούς να σχεδιάζουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με 

βάση ένα Αξιωματικό σύστημα. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν κύριο στόχο την επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων, βασικό άξονα προβληματισμού και ανακάλυψης στις Φυσικές 

Επιστήμες. Είναι πολύπλοκα προβλήματα που αποτελούνται από απλούστερα 

(επίπεδα του παιχνιδιού), ενώ η αποτυχία οδηγεί τον παίχτη να εμπλακεί περισσότερο 

με στόχο να τα καταφέρει. Η ευχαρίστηση, η πεμπτουσία του παιχνιδιού, είναι 

αποτέλεσμα όχι της άμεσης επιτυχίας αλλά της επιτυχίας μετά από μία αποτυχημένη 

προσπάθεια. Η αποτυχία δημιουργεί τις συνθήκες (τι πήγε στραβά;) που 

διαμορφώνουν τη νέα γνώση ή διορθώνουν υπάρχουσες παρανοήσεις. Αποτέλεσμα 

του παραπάνω είναι οι μαθητές εκτός από την ενεργή συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία να δομούν αρτιότερες νοητικές διαδικασίες και 

συνεπαγωγές.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια πρέπει να στοχεύουν στην εμπλοκή των μαθητών με τα 

Μαθηματικά με πρωτότυπους και πιο οικείους στους μαθητές τρόπους, καλείται 

λοιπόν ο εκπαιδευτικός να τα συμπεριλάβει στη διδασκαλία του, δημιουργώντας ένα 

σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης. Το κλίμα που δημιουργείται από την 

χρήση τους είναι ευχάριστο, μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας μειώνεται το 

άγχος των μαθητών σχετικά με τα Μαθηματικά και αυξάνεται η θετική τους διάθεση 

για απόκτηση νέων Μαθηματικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ενεργή 

εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ενδιαφέρον των μαθητών ενισχύεται 

από την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών καθώς 

παρακινούνται να συνεχίσουν να παίζουν, λόγω της αυξημένης περιέργειάς τους που 

τους προκαλεί το παιχνίδι. 

 Οι μαθητές κινητοποιούνται, αλληλεπιδρούν, συναγωνίζονται 

συγκεντρώνονται στον στόχο τους και παράλληλα ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα 

ψηφιακά μέσα  και πότε θα παρέμβει ώστε να αυξήσει όλα τα παραπάνω, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών του και τις 

ιδιαιτερότητες της τάξης του. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα μίας 

έρευνας. Η έρευνα που θα αναλυθεί πραγματοποιήθηκε σε 69 μαθητές δημοτικού 

(Hung et al., 2014) με στόχο να εξετάσει το αν η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών μπορεί 
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να βοηθήσει τα παιδιά να μειώσουν το μαθηματικό άγχος και να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά τους, τα κίνητρα και την επίδοσή τους στην εκμάθηση των 

Μαθηματικών. Η ύλη που επρόκειτο να διδαχθεί ήταν σχήματα συμμετρικά ως προς 

άξονα. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, η πρώτη διδάχτηκε με χρήση 

ψηφιακού παιχνιδιού(συγκεκριμένα με την χρήση του “Brick Breaker”), η δεύτερη με 

παραδοσιακή διδασκαλία συνεπικουρούμενη από χρήση ΤΠΕ και η τρίτη ομάδα 

αποκλειστικά με παραδοσιακή διδασκαλία. Στόχος ήταν να μετρηθούν πριν και μετά 

τη διδασκαλία  τα αποτελέσματα σε σχέση με το άγχος για τα Μαθηματικά, το 

κίνητρο των παιδιών να μάθουν Μαθηματικά και φυσικά η επίδοσή τους. Η πρώτη 

φάση, όπου έγιναν τα αρχικά τεστ κράτησε 60 λεπτά, η δεύτερη φάση (της 

διδασκαλίας) 240 λεπτά, ενώ η τρίτη φάση (των τελικών τεστ) 120 λεπτά.  

Στην πρώτη φάση οι τρεις ομάδες ήταν σχεδόν ισοδύναμες σε σχέση με τις 

γνώσεις και τα αποτελέσματά τους στα τεστ, ενώ μετά τη διδασκαλία οι ομάδες που 

διδάχτηκαν με ψηφιακό παιχνίδι και χρήση ΤΠΕ εμφάνισαν καλύτερα αποτελέσματα 

από την τρίτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή μέθοδος.  

Επιπροσθέτως, σε σχέση με το κίνητρο για μάθηση, ενώ στο πρώτο στάδιο οι 

μετρήσεις ήταν σχεδόν ταυτόσημες στις τρεις ομάδες, μετά τη διδασκαλία η ομάδα 

που διδάχτηκε με βάση το ψηφιακό παιχνίδι είχε πολύ υψηλότερο κίνητρο να 

συνεχίσει τη διδασκαλία σε σχέση με την ομάδα που διδάχθηκε με την τυπική 

μέθοδο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στις μετρήσεις σχετικά με το «μαθηματικό άγχος», ενώ 

πριν τη διδασκαλία οι μετρήσεις ήταν σχεδόν ισοδύναμες, μάλιστα η πρώτη ομάδα 

είχε ελαφρώς μεγαλύτερη τιμή από τη δεύτερη και την τρίτη(περισσότερο άγχος), 

μετά το πέρας της διδασκαλίας η ομάδα που διδάχθηκε με τη χρήση ψηφιακού 

παιχνιδιού είχε εμφανώς μικρότερη τιμή σε σχέση με τις άλλες δύο. 

Ανεξάρτητα από τα θετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω δεν είναι 

λίγες οι επιφυλάξεις σχετικά με την χρησιμοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη 

διδακτική των Μαθηματικών. Όπως αναπτύχθηκε, τα ψηφιακά παιχνίδια που δεν 

σχεδιάστηκαν με σκοπό την χρησιμοποίησή τους στη διδακτική των Μαθηματικών 

εμπεριέχουν κάποιες Μαθηματικές διεργασίες και Μαθηματική Λογική, ωστόσο δεν 

σημαίνει αυτονόητα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία μάθησης, 

ειδικά αφού ο στόχος τους εξαρχής δεν ήταν αυτός.  

Η υποκειμενικότητα του ίδιου του παίκτη, η προσωπικότητά του, το 

κοινωνικό-οικογενειακό του υπόβαθρο είναι σημαντικοί παράγοντες που δεν πρέπει 
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να αγνοηθούν όταν παράγεται το αφήγημα του παιχνιδιού και εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από μια περίπλοκη αλληλεπίδραση της υπάρχουσας κουλτούρας. Αιωρείται 

λοιπόν το ερώτημα αν μπορεί να πραγματοποιηθεί, ομαλά και με ουσιαστικό τρόπο, η 

μετάβαση και η ενσωμάτωση των Μαθηματικών δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι 

μαθητές κατά τη διάρκεια του ψηφιακού παιχνιδιού στο σχολικό πρόγραμμα 

διδασκαλίας τους (Egenfeldt-Nielsen, 2005). 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών, που 

αναφέρθησαν προηγουμένως, η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση σπανίζει, και 

πολλές επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί., καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν 

την χρησιμότητά τους (Egenfeldt-Nielsen, 2005� Huang et al. , 2013). Στο παραπάνω 

πλαίσιο συζήτησης οι εκπαιδευτικοί αν και στην αρχή ήταν αρνητικοί, θεωρώντας μη 

αναγκαία και όχι χρήσιμη την ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Egenfeldt-Nielsen, 2005), στην πορεία δείχνουν να είναι 

θετικοί στην χρήση τους στην τάξη αν και εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους καθώς δεν 

υπάρχει ξεκάθαρη συνάφεια των διδακτικών στόχων με το παιχνίδι όπως επίσης το 

γεγονός ότι μπορεί να είναι χρονοβόρο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν την χρήση 

του παιχνιδιού ως χαμένο χρόνο χωρίς παιδαγωγική αξία. 

 Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση 

του παιχνιδιού στην τάξη τους ίσως και λόγω των δικών τους δυσκολιών να 

χειριστούν ένα ψηφιακό παιχνίδι, του περιορισμένου χρόνου που έχουν για να 

εξοικειωθούν με αυτό και σε συνδυασμό με την απροθυμία των συναδέλφων τους να 

ακολουθήσουν τη μέθοδο αυτή. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντική είναι η συζήτηση για 

τον χρονικό ορίζοντα της ολοκλήρωσης ενός τέτοιου παιχνιδιού, θα τελειώνει σε μία 

διδακτική ώρα ή μία διδακτική ενότητα;  

Άλλη μία παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο συνδυασμός της 

διαφοράς των συνθηκών του παιχνιδιού και των αντιδράσεων των παιχτών όταν το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται είναι χαλαρό σε αντίθεση με όταν αυτό είναι 

τυπικό καθώς είναι πιθανόν η απώλεια του ελέγχου από τον παίχτη σχετικά με το 

πότε και πόσο θα ασχοληθεί με το παιχνίδι να οδηγήσει στην πτώση του κινήτρου 

του. 

Ο κύριος στόχος του παιχνιδιού είναι η διασκέδαση και όχι η μάθηση, 

επομένως η εμπλοκή των παιχνιδιών στη διαδικασία της μάθησης απαιτεί σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων των οποίων η δράση είναι μέρος ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, ενώ 
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παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μάθηση δεν τελειώνει όταν θα τελειώσει το 

παιχνίδι. 

Αν και οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί γύρω από το ψηφιακό παιχνίδι 

ποικίλλουν ως προς τη θεματολογία και το εύρος τους παρατηρείται ότι οι 

περισσότερες μελέτες αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα κίνητρα των μαθητών  και τις 

αντιλήψεις τους γύρω από το ψηφιακό παιχνίδι (Huang et al., 2013).  Τα ψηφιακά 

παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική των Μαθηματικών 

μπορούν να είναι είτε παιχνίδια που υπάρχουν ήδη στην αγορά είτε νέα παιχνίδια που 

θα σχεδιαστούν με άξονα τις αρχές του Κονστρουκτιβισμού. Σε έρευνα που έγινε σε 

δασκάλους της έκτης Δημοτικού σχετικά με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών και πώς 

αυτά επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα ψηφιακά παιχνίδια στη 

διδασκαλία τους, ωστόσο είναι πρόθυμοι να τα χρησιμοποιήσουν (Polydoros G. & 

Baralis G., 2019). Συμπερασματικά, ενώ τα ψηφιακά παιχνίδια μπορεί να 

προσφέρουν δυνατότητες ανατροφοδότησης και προβληματισμού τόσο κατά τη 

διάρκεια της δράσης όσο και αργότερα σε σχέση με τη δράση που προϋπήρξε, η 

έννοια της ανατροφοδότησης χαρακτηρίζεται ως μία αργή διαδικασία αναστοχασμού, 

κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τους ταχείς ρυθμούς του ψηφιακού παιχνιδιού. 

Παραμένει λοιπόν ο προβληματισμός για τους κατασκευαστές εκπαιδευτικών 

ψηφιακών παιχνιδιών να εντάξουν στο παιχνίδι στάδια με πιο αργές διαδικασίες με 

στόχο τον αναστοχασμό των συμμετεχόντων, χωρίς ωστόσο να μειώσουν το 

ενδιαφέρον του μαθητή γι’ αυτό. 
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Κεφάλαιο 3ο : Μεθοδολογία. 

 

3.1 Γενικά στοιχεία της έρευνας. 

Η έρευνα είναι ποσοτική και το εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων το 

ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται κινούνται στους εξής 

άξονες: 

1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το δείγμα (φύλο, έτος σπουδών, επαφή 

με ψηφιακά παιχνίδια). 

2. Ερωτήσεις σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον και κατά πόσο 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και στο που πρέπει να δώσει 

βάση η εκπαιδευτική διαδικασία. 

3. Ερωτήσεις για τις ΤΠΕ και τι προσφέρουν στη διαδικασία μάθησης. 

4. Ερωτήσεις για το ψηφιακό παιχνίδι, χαρακτηριστικά του που μπορούν 

να συνδράμουν στη διδακτική των Μαθηματικών γενικά και ειδικά σε σχέση με τους 

μαθητές 

5. Ερωτήσεις για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ένταξη του 

ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Ως κατακλείδα, η τελευταία  ερώτηση ήταν αν πρέπει να ενταχθεί το ψηφιακό 

παιχνίδι στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και να 

εξηγηθεί ο συλλογισμός της άποψης του ερωτηθέντα.  

Στην έρευνα πήραν μέρος 101 προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος 

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (67 

γυναίκες και 34 άνδρες) οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στη 

Διδακτική των Μαθηματικών» και πριν τους δοθεί το ερωτηματολόγιο είχε γίνει μία 

παρουσίαση των ψηφιακών παιχνιδιών και των βασικών χαρακτηριστικών τους. Από 

τα ερωτηματολόγια κρίθηκαν ανεπαρκή ως προς τις απαντήσεις τους πέντε (τρία 

γυναικών και δύο ανδρών).  Επομένως μετά την αποδελτίωση έμειναν 96 

ερωτηματολόγια.  

3.2 Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολόγιου. 

 Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα 

παιδαγωγικής και χρήσης νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και μετά από 
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παρατηρήσεις τους οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν καταλλήλως, αξιολογήθηκε ως 

προς το περιεχόμενό του (Content validity). Το εύρος των απαντήσεων που δόθηκαν 

σε κάθε ερώτηση δεν ξεπερνούσε  το 27 ± (κλίμακα Likert). Επίσης εξετάστηκε η 

συνάφεια των ερωτημάτων και κρίθηκε ικανοποιητική.  

Ο ποιο διαδεδομένος έλεγχος αξιοπιστίας των απαντήσεων των 

ερωτηματολογίων  είναι ο Cronbach’s Alfa. Σύμφωνα με το δείκτη αυτόν αξιόπιστο 

είναι ένα ερωτηματολόγιο με δείκτη πάνω από 0,7 (οι τιμές του κυμαίνονται από 

μηδέν έως ένα το μέγιστο). Οι απαντήσεις των ερωτήσεων 5, 8, 14, 15, 16, 17, 20, ως 

οι μόνες που ζητούσαν μόνο μία απάντηση (οι υπόλοιπες είχαν επιλογή παραπάνω 

απαντήσεων)  και που η διαβάθμισή τους ήταν «ναι, λίγο, καθόλου» ελέγχθηκαν με 

αυτό το μέτρο και το αποτέλεσμα ήταν 0,91 επομένως το ερωτηματολόγιο δείχνει 

αρκετά αξιόπιστο. 

Πίνακας 1: Το τεστ Cronbach's Alfa 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,91 7 
 

 

3.3 Συλλογή αποτελεσμάτων. 

1ο μέρος: Περιγραφική Στατιστική. 

Για αρχή συλλέχθηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν ώστε στην συνέχεια να 

αξιολογηθούν. Με βάση τους άξονες που αναφέρθησαν προηγουμένως οι απαντήσεις 

ήταν οι ακόλουθές:  

 

1ος Άξονας: Γενικά Στοιχεία. 

Ερώτηση 1: «Φύλο» 
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Κυκλικό διάγραμμα 1: «Το φύλο των ερωτηθέντων.» 

Ερώτηση 2: «Έτος φοίτησης».  

• Δεύτερο: 1 (άνδρας) 
• Τρίτο: 39 (28 γυναίκες και 11 άνδρες) 
• Τέταρτο-πτυχίο: 56 (36 γυναίκες και 20 άνδρες). 

Παρατηρήθηκε ότι το 58% περίπου (56 στους 96) σύντομα θα πάρουν πτυχίο 

και θα κληθούν να διδάξουν Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Ραβδόγραμμα 1: «Το έτος φοίτησης των ερωτηθέντων.» 

 

Ερώτηση 3: «Παίζετε κάποιο ψηφιακό παιχνίδι;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Ναι: 49 απαντήσεις. 
• Όχι, δεν έχω παίξει ποτέ: 7 απαντήσεις, όλες γυναίκες. 
• Όχι αλλά έπαιζα παλαιότερα: 40 απαντήσεις. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 93% περίπου των ερωτηθέντων 

παίζει ή έχει παίξει κάποιο ψηφιακό παιχνίδι, ενώ παράλληλα όσες έδωσαν την 

απάντηση «ποτέ» ήταν μόνο γυναίκες. 

 
Κυκλικό διάγραμμα 2: «Παίζετε κάποιο ψηφιακό παιχνίδι» 

 

Ερώτηση 4: «Τι είδος παιχνιδιών παίζετε ή παίζατε οι παλαιότερα;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

 

Πίνακας 2: «Τι είδος παιχνιδιών παίζετε ή παίζατε οι παλαιότερα;» 

Απαντήσεις Πλήθος ερωτηθέντων που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση 

Παιχνίδια πλατφόρμας (π.χ. Super Mario 

Bros, Sonic the Hedgehog) 

47 απαντήσεις (30 γυναίκες και 17 άντρες) 

 

 Παιχνίδια μάχης (πχ Street Fighter) 37 απαντήσεις (12 γυναίκες και 25 άνδρες) 

 

Παιχνίδια βασισμένα σε αθλήματα-

αγωνίσματα (πχ Fifa, Pro evolution Soccer, 

Football Manager, Gran Turismo) 

34  (10 γυναίκες και 24 άντρες) 

Παιχνίδια στρατηγικής (πχ Civilization) 25 (13 γυναίκες και 12 άντρες) 

Παιχνίδια προσομοίωσης  (The Sims,  

SimCity, Minecraft) 

20 (16 γυναίκες και 4 άνδρες) 
 

Παιχνίδια ρόλων (Diablo, WoW, Lineage, 17 (9 γυναίκες και 8 άντρες) 
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Fortnite) 

Απλά παιχνίδια (puzzles, trivia games) 39 (31 γυναίκες και 8 άνδρες) 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση «Τι είδος παιχνιδιών παίζετε ή παίζατε οι παλαιότερα;» 

 
Ραβδόγραμμα 2: «Τι είδος ψηφιακού παιχνιδιού παίζετε ή παίζατε;» 

Παρατηρείται λοιπόν μία προτίμηση των ανδρών σε παιχνίδια μάχης και 

αθλημάτων, κάτι που είναι ελαφρώς αναμενόμενο, ενώ παράλληλα μία ροπή των 

γυναικών σε «casual games», ευρέως διαδεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα.  

 

2ος Άξονας: Ερωτήσεις σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον και κατά πόσο 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και στο που πρέπει να 

δώσει βάση η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Περνώντας στο δεύτερο άξονα οι ερωτήσεις στόχευαν να εντοπίσουν αν 

υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία και ποιοι 

κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων είναι οι λόγοι για αυτό. 

Ερώτηση 5: «Θεωρείτε ότι το σχολικό περιβάλλον ανταποκρίνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό στα ενδιαφέροντα των μαθητών;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Ναι: 6 (31 γυναίκες και 8 άνδρες), ποσοστό 6% περίπου. 

• Λίγο: 75 (51γυναίκες και 24 άνδρες), ποσοστό 78% περίπου. 

• Καθόλου: 15 (9 γυναίκες και 6 άνδρες), ποσοστό 16% περίπου. 
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Στο επόμενο κυκλικό διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα 

σχετικά με την ερώτηση «Θεωρείτε ότι το σχολικό περιβάλλον ανταποκρίνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό στα ενδιαφέροντα των μαθητών;» 

 
Κυκλικό διάγραμμα 3: Ανταποκρίνεται το σχολικό περιβάλλον στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών; 
 

Παρατηρείται από τους ερωτηθέντες μία συντριπτική πλειοψηφία 

(78%+16%=94%) που δεν θεωρεί ότι το σχολικό περιβάλλον ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, επομένως ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση των αιτιών 

της παραπάνω απάντησης. 

 

 Ερώτηση 6: «Τι πιστεύετε σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος των 

μαθητών κατά την παρουσίαση μίας νέας έννοιας;  (μπορείτε να δώσετε όσες 

απαντήσεις θέλετε)» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Τα ενδιαφέροντα των παιδιών δεν ταιριάζουν με το εκπαιδευτικό περιβάλλον: 

10 (8 γυναίκες και 2 άνδρες). 

• Το αναλυτικό πρόγραμμα χρειάζεται αναβάθμιση: 34 (23 γυναίκες και 11 

άνδρες). 

• Ο τρόπος διδασκαλίας είναι απαρχαιωμένος, χρειάζεται ανανέωση:  43 (31 

γυναίκες και 12 άνδρες). 

• Όλα τα παραπάνω: 41 (25 γυναίκες και 16 άνδρες). 
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Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση «Τι πιστεύετε σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών 

κατά την παρουσίαση μίας νέας έννοιας;» 

 

Ραβδόγραμμα 3: «Τι πιστεύετε σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών 
κατά την παρουσίαση μίας νέας έννοιας;» 

Από τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται ότι κρίνεται αναγκαία η ανανέωση 

στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και στο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς δεν ταιριάζει με 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών ώστε να αυξηθεί το κίνητρό τους για μάθηση και 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, επομένως κρίνεται απαραίτητο, από τους 

ερωτηθέντες να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά κυρίως 

στον τρόπο διδασκαλίας. 

 
Ερώτηση 7: «Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει βάση η 

εκπαιδευτική διαδικασία σε μία τάξη; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 
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Πίνακας 3: «Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει βάση η εκπαιδευτική 

διαδικασία σε μία τάξη;» 

 

Απαντήσεις Πλήθος ερωτηθέντων που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση 

Στους ατομικούς ρυθμούς μάθησης κάθε 

παιδιού 

35 (26 γυναίκες και 9 άνδρες) 

Στην συνεργασία των μαθητών για την 

κατάκτηση της γνώσης 

62 (44 γυναίκες και 18 άνδρες) 

Στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη 

διαδικασία μάθησης 

73 (47 γυναίκες και 26 άνδρες) 

Στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση 

προβλημάτων 

48 (32 γυναίκες και 16 άνδρες) 

Σε εποικοδομητικές δραστηριότητες  με 

βάση την προσφερόμενη γνώση 

44 (41 γυναίκες και 3 άνδρες) 

Στην παροχή κινήτρου για να 

ενεργοποιηθούν και οι πιο αδύναμοι μαθητές 

75 (51 γυναίκες και 24 άνδρες) 

Στην εφαρμογή της προσφερόμενης γνώσης 

σε πραγματικές καταστάσεις 

56 (42 γυναίκες και 14 άνδρες) 

Στην αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης 40 (30 γυναίκες και 10 άνδρες) 

 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση «Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει βάση η εκπαιδευτική 

διαδικασία σε μία τάξη». 

Ραβδόγραμμα 4: «Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει βάση η εκπαιδευτική 

διαδικασία σε μία τάξη;» 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το κίνητρο των μαθητών πρέπει να αυξηθεί, η 

ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης και η νέα γνώση πρέπει να 

προσφέρεται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των μαθητών στην τάξη. Μεγάλο 

πλήθος απαντήσεων έδωσαν βάση στις εφαρμογές της προσφερόμενης γνώσης σε 

προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ σίγουρα ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι 

εποικοδομητικές δραστηριότητες με βάση της προσφερόμενη γνώση απάντησαν 

σχεδόν μόνο γυναίκες. 

 

3ος  Άξονας: Ερωτήσεις σε σχέση με τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στην 

εκπαίδευση. 

Ερώτηση 8: «Τι είναι οι ΤΠΕ κατά τη γνώμη σας;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Τεχνολογικές εφαρμογές χρήσιμες για την εκπαίδευση: 72 (48 

γυναίκες και 24 άνδρες), ποσοστό 75%. 

• Τεχνολογικές εφαρμογές που μπορεί να παρουσιάσουν εναλλακτικά 

μία νέα γνώση, αλλά δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω από την παραδοσιακή 

παράδοση του μαθήματος: 20 (16 γυναίκες και 6 άνδρες), ποσοστό 21% περίπου. 

• Νεωτερισμοί που όχι μόνο δεν προσφέρουν κάτι αλλά αποτελούν 

τροχοπέδη στην κατάκτηση της νέας γνώσης από τους μαθητές: 4 (2 γυναίκες και 

2 άνδρες), ποσοστό 4% περίπου. 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση «Τι είναι οι ΤΠΕ κατά τη γνώμη σας;» 

 

 
Κυκλικό διάγραμμα 4: «Τι είναι οι ΤΠΕ;» 
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Από τις παραπάνω απαντήσεις είναι εμφανής η αναγνώριση των ΤΠΕ ως 

μέσων χρήσιμων για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ερώτηση 9: «Τι προσφέρουν , κατά τη γνώμη, σας οι ΤΠΕ στη διαδικασία 

μάθησης; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)». 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Παράλληλη παρουσίαση της νέας γνώσης, κάνοντάς την πιο προσιτή 

για το μαθητή: 30 (21 γυναίκες και 9 άνδρες), ποσοστό 31% περίπου. 

• Εμπλέκουν τον μαθητή στην παράδοση του μαθήματος, κάνοντας τη 

διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα: 62 (41 γυναίκες και 21 άνδρες), ποσοστό 65% περίπου. 

• Τίποτα ουσιαστικό: 4 (2 γυναίκες και 2 άνδρες), ποσοστό 4% περίπου. 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση «Τι προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης;» 

 Κυκλικό διάγραμμα 5: «Τι προσφέρουν οι ΤΠΕ;» 
 

 

Ερώτηση 10: «Τι μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας 

γνώσης στα Μαθηματικά; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)». 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

Πίνακας 4: «Τι μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας 

γνώσης στα Μαθηματικά;» 
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Απαντήσεις Πλήθος ερωτηθέντων που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση 

Παράλληλη παρουσίαση της νέας θεωρίας με 

οπτικές αναφορές (π.χ. γραφικές 

παραστάσεις, ποικιλία σχημάτων) 

75 (51 γυναίκες και 24 άνδρες) 

Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην 

παρουσίαση της νέας ύλης 

60 (38 γυναίκες και 22 άνδρες) 

Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης 52 (40 γυναίκες και 12 άνδρες). 

 

Στο επόμενο Ραβδόγραμμα 5 εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα 

σχετικά με την ερώτηση «Τι μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

νέας γνώσης στα Μαθηματικά;» 

 
Ραβδόγραμμα 5: «Τι μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας γνώσης 

στα Μαθηματικά;» 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τις ΤΠΕ και την 

προσφορά τους στην εκπαίδευση, η ισχυρή πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

αναγνωρίζουν τις ΤΠΕ ως χρήσιμα εργαλεία, καθώς παρουσιάζουν τη νέα γνώση με 

τρόπο πιο προσιτό για τον μαθητή, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή του. 

Προβληματισμό, για την έρευνα, παρουσιάζει το όχι μικρό ποσοστό (ερώτηση 8) που 

δεν θεωρεί ότι  προσφέρουν κάτι περισσότερο από μία εναλλακτική, πιο εντυπωσιακή 

παρουσίαση. Κυρίαρχη ιδέα η παράλληλη παρουσίαση, από κοντά η ενεργητική 
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συμμετοχή και  πολλές απαντήσεις που θεωρούν ότι ενισχύουν εξίσου σημαντικά την 

συνεργατική μάθηση. 

4ος  Άξονας: Ερωτήσεις για το ψηφιακό παιχνίδι και την χρήση του στη 

Διδακτική των Μαθηματικών. 

Ερώτηση 11: «Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό 

παιχνίδι και δεν έχουν να κάνουν με το βασικό χαρακτήρα του παιχνιδιού (τη 

διασκέδαση) θεωρείτε ότι είναι χρησιμότερο για τη Διδακτική των Μαθηματικών; 

(μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)». 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Οι οπτικοποιήσεις και οι προσομοιώσεις που εξυπηρετούν την 

καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων και δυσνόητων φαινομένων: 63 (42 γυναίκες και 

12 άνδρες). 

• Ο παίχτης, όσο περιπλέκεται το παιχνίδι και οι απαιτήσεις του αποκτά 

δεξιότητες χωρίς να χρειαστεί να μελετήσει όγκο κειμένων; 56 (39 γυναίκες και 17 

άνδρες). 

• Οι παίχτες συνεργάζονται αξιοποιώντας της δεξιότητές τους: 51 (34 

γυναίκες και 17 άνδρες). 

• Οι δράσεις του παιχνιδιού σχετίζονται με συγκεκριμένες έννοιες και 

όρους: 17 (8 γυναίκες και 9 άνδρες). 

 

 
 

Ραβδόγραμμα 6: «Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό 
παιχνίδι είναι χρησιμότερο για τη Διδακτική των Μαθηματικών
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Ερώτηση 12: «Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό 

παιχνίδι ως προς τη δομή του θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο για τη Διδακτική των 

Μαθηματικών;  (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)». 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

 

Πίνακας 5: «Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό παιχνίδι ως 

προς τη δομή του θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο για τη Διδακτική των Μαθηματικών;» 

Απαντήσεις Πλήθος ερωτηθέντων που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση 

Το διαδραστικό περιβάλλον διερεύνησης 45 (29 γυναίκες και 16 άνδρες) 

Το παιχνίδι παρέχει ποικίλους τρόπους 

επίλυσης προβλημάτων ανάλογα με το στυλ 

του χρήστη 

47 (33 γυναίκες και 14 άνδρες) 

Η οργάνωση του παιχνιδιού σε επίπεδα 

δυσκολίας βοηθά τους παίχτες να μάθουν να 

οικοδομούν τη σκέψη τους, ώστε να 

επιλύουν δυσκολότερα προβλήματα 

75 (51 γυναίκες και 24 άνδρες) 

Οι χρήστες των παιχνιδιών δεν το παρατούν 

εύκολα μέχρι να προχωρήσουν, δεν 

αναβάλλουν δράσεις τους 

41 (27γυναίκες και 14 άνδρες) 

 

Το ψηφιακό παιχνίδι είναι δίκαιο ως προς 

την έκβασή του, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση 

5 (3 γυναίκες και 2 άνδρες) 

 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά με την 

ερώτηση:  «Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό παιχνίδι ως 

προς τη δομή του θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο για τη Διδακτική των Μαθηματικών;» 
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Ραβδόγραμμα 7: «Χαρακτηριστικά ψηφιακού παιχνιδιού κατάλληλα για μάθηση» 

 

Στις δύο παραπάνω ερωτήσεις οι τέσσερις που απορρίπτουν τις ΤΠΕ έδωσαν 

την τελευταία απάντηση, ειδικά στην ερώτηση 12  φαίνεται να είναι οι μόνοι που 

αναγνωρίζουν το δίκαιο της έκβασης του ψηφιακού παιχνιδιού, κάτι που δεν 

απασχολεί τους υπόλοιπους ιδιαίτερα. Ειδικά στην ερώτηση 11, σε συνδυασμό με τις 

ερωτήσεις 8 έως 10 δίνεται έμφαση στις οπτικοποιήσεις και αναγνωρίζεται η βοήθεια 

που προσφέρει η διαβαθμισμένη δυσκολία των επιπέδων του ψηφιακού παιχνιδιού 

στην οικοδόμηση της παραγωγικής σκέψης. 

Ερώτηση 13: «Ποιο από τα παρακάτω είδη παιχνιδιών θεωρείτε το πλέον 

κατάλληλο για τη διδακτική των μαθηματικών; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις 

θέλετε)». 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Το «σοβαρό παιχνίδι», αυτό που χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία για να 

εξυπηρετήσει αποκλειστικά στόχους εκπαίδευσης: 33 (27 γυναίκες και 6 άνδρες). 

• Το «παιχνίδι γνώσεων», που έχει στόχο να κάνει τους χρήστες να 

συμπεριφέρονται όπως κάποιοι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι κα): 21 (12 

γυναίκες και 9 άνδρες).  

• Τα «παιχνίδια τοποθεσίας»,  που ενσωματώνουν στο λογισμικό τους 

στοιχεία της τοποθεσίας που βρίσκεται ο χρήστης: 11 (5 γυναίκες και 6 άνδρες). 
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• Τα «εμπορικά παιχνίδια», καθώς όπως και οι blockbuster ταινίες 

προσφέρουν τροφή για σκέψη: 18 (13 γυναίκες και 5 άνδρες). 

• Όλα τα παραπάνω ανάλογα με το θέμα που πρέπει να διδαχθεί: 40 (26 

γυναίκες και 14 άνδρες). 

 
Ραβδόγραμμα 8: «Ποιο παιχνίδι είναι καταλληλότερο;» 

 

Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει αποκρυσταλλωμένη άποψη των ερωτηθέντων 

σχετικά με το πιο ψηφιακό παιχνίδι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί για να 

διδαχθεί η νέα Μαθηματική έννοια, υπάρχει βέβαια αρκετή εκτίμηση για το «σοβαρό 

παιχνίδι», σεβόμενοι κατά κάποιον τρόπο τον φορμαλιστικό χαρακτήρα του, ωστόσο 

κυριαρχεί η άποψη ότι ανάλογα με το θέμα που πρόκειται να διδαχθεί κάθε ψηφιακό 

παιχνίδι μπορεί να είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί. 

Ερώτηση 14: «Θεωρείτε ότι η χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην 

παρουσίαση μίας νέας Μαθηματικής ενότητας θα αυξήσει το κίνητρό των μαθητών;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Ναι όλων: 74 (51 γυναίκες και 23 άνδρες). 

• Λίγο: 18 (11γυναίκες και7 άνδρες). 

• Καθόλου: 3 (2 γυναίκες και ένας άνδρας). 

• Μόνο των πιο αδύναμων: 1 (άνδρας). 
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Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση «Θεωρείτε ότι η χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην παρουσίαση 

μίας νέας Μαθηματικής ενότητας θα αυξήσει το κίνητρό των μαθητών;» 

 

 

Κυκλικό διάγραμμα 6: «Θα αυξηθεί το κίνητρο; 
 

Ερώτηση 15: «Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην 

παρουσίαση μίας νέας Μαθηματικής ενότητας θα βελτιώσουμε τις εμπειρίες μάθησης 

ενός παιδιού, εισάγοντας το σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα βιωματικής 

μάθησης;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

 

Πίνακας 6: «Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην 

παρουσίαση μίας νέας Μαθηματικής ενότητας θα βελτιώσουμε τις εμπειρίες μάθησης 

ενός παιδιού, εισάγοντας το σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα βιωματικής 

μάθησης;» 

Απαντήσεις Πλήθος ερωτηθέντων που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση 

Ναι 69 (50 γυναίκες και 19 άνδρες), ποσοστό 

71% περίπου 

Λίγο 24 (12 γυναίκες και 12 άνδρες), ποσοστό 

25% 

Καθόλου 3 (2 γυναίκες και 1 άνδρας), ποσοστό 4% 
περίπου 
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Από τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται ότι κυριαρχεί η άποψη ότι το ψηφιακό 

παιχνίδι εισάγει το μαθητή σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα βιωματικής μάθησης. 

 

Ερώτηση 16: «Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην 

παρουσίαση μίας νέας Μαθηματικής ενότητας θα ενισχύσουμε το συνεργατικό 

πλαίσιο μάθησης;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Ναι: 69 (50 γυναίκες και 19 άνδρες), ποσοστό 71% περίπου. 

• Λίγο: 24 (12 γυναίκες και 12 άνδρες), ποσοστό 25%. 

• Καθόλου: 3 (2 γυναίκες και 1 άνδρας)ποσοστό 4% περίπου. 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με τις  ερωτήσεις 15 και 16. 

 

 

Κυκλικό διάγραμμα 7 : «Ερωτήσεις 15, 16» 

 

Ερώτηση 17: «Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην 

παρουσίαση μίας νέας Μαθηματικής ενότητας θα προσφέρουμε αρτιότερα τη γνώση 

της νέας έννοιας;» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 
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• Ναι: 63 (44 γυναίκες και 19 άνδρες), ποσοστό 65% περίπου. 

• Λίγο: 30 (18 γυναίκες και 12 άνδρες), ποσοστό 31% περίπου. 

• Καθόλου: 3 (2 γυναίκες και 1 άνδρας), ποσοστό 4% περίπου. 

 

 

Κυκλικό διάγραμμα 8: «Αρτιότερη παρουσίαση της νέας έννοιας;» 

 

Στις ερωτήσεις 14 έως 17 υπάρχει καθολική αποδοχή της πρότασης ότι η 

χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού θα αυξήσει το κίνητρο  των μαθητών, θα ενισχύσει 

το συνεργατικό πλαίσιο μάθησης και θα βελτιώσει τις εμπειρίες μάθησης του παιδιού, 

επιτυγχάνοντας την εισαγωγή του σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα μάθησης. 

Όσον αφορά, βέβαια την αρτιότερη παρουσίαση της νέας έννοιας, αν και η 

πλειοψηφία συμφωνεί πως ναι, το ποσοστό της πέφτει, σε σχέση με τα προηγούμενα, 

έστω και ελάχιστα. 

 
5ος   Άξονας: Ερωτήσεις για το ψηφιακό παιχνίδι και την χρήση του στη 

Διδακτική των Μαθηματικών σε σχέση με τις δυσκολίες εισαγωγής του. 

 

Ερώτηση 18: «Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελούν ανασταλτικοί 

παράγοντες για τη χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία; 

(μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 
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Πίνακας 7: «Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελούν ανασταλτικοί 

παράγοντες για τη χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία» 

Απαντήσεις Πλήθος ερωτηθέντων που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση 

Οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών να 

ενσωματώσουν το παιχνίδι στην τάξη τους, 

ίσως και λόγω των δικών τους δυσκολιών να 

χειριστούν ένα ψηφιακό παιχνίδι ή του 

περιορισμένου χρόνου 

50 (33 γυναίκες και 17 άνδρες) 

Η διαφορά των συνθηκών του παιχνιδιού και 

των αντιδράσεων των παιχτών όταν το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται είναι 

χαλαρό σε αντίθεση με όταν αυτό είναι 

τυπικό 

25 (14 γυναίκες και 9 άνδρες) 

Η μάθηση δεν τελειώνει όταν θα τελειώσει 

το παιχνίδι, οι μαθητές πρέπει να δουλέψουν 

και μετά 

42 (29 γυναίκες και 13 άνδρες) 

Η υποκειμενικότητα του ίδιου του παίκτη, η 

προσωπικότητά του, το κοινωνικό-

οικογενειακό του υπόβαθρο 

19 (12 γυναίκες και 7 άνδρες) 

Όλα τα παραπάνω 24 (17 γυναίκες και 7 άνδρες) 
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Οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τις δυσκολίες που φαίνεται να 

κυριαρχούν στην ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με την υπάρχουσα βιβλιογραφία., καθώς κυριαρχεί η 

άποψη ότι βασικός λόγος είναι η δυσκολία της ένταξής του από τους εκπαιδευτικούς 

αλλά και το γεγονός ότι μετά το παιχνίδι οι μαθητές δεν πρέπει να λησμονήσουν ότι 

πρέπει να εργαστούν ώστε να αφομοιώσουν τη νέα ύλη, η προσπάθειά τους δεν 

τελειώνει με το παιχνίδι. 

Ερώτηση 19: «Αν υποθέσουμε ότι ένα ψηφιακό παιχνίδι εντάσσεται στη 

μαθησιακή διαδικασία, ποιες από τις παρακάτω προϋποθέσεις πιστεύετε ότι πρέπει να 

τηρηθούν;  (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)» 

Στην παραπάνω ερώτηση εμφανίστηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Αρκεί να τελειώνει μέσα σε μία διδακτική ώρα ή μια διδακτική 

ενότητα: 31 (20 γυναίκες και 11άνδρες). 

• Αρκεί να έχει σχεδιαστεί από τους καθηγητές: 23 (13 γυναίκες και 10 

άνδρες).  

• Αρκεί να έχει συνεργατικό χαρακτήρα: 74 (53 γυναίκες και 21 

άνδρες). 

• Αρκεί να συνδυάζεται από μία γραπτή εξέταση μετά, ώστε να 

εξεταστεί αν οι στόχοι της ενότητας κατακτήθηκαν από τους μαθητές: 34 (24 

γυναίκες και 10 άνδρες). 

• Δεν το συζητώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος: 6 (3 γυναίκες και 3 

άνδρες). 

Στο επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται τα προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά 

με την ερώτηση: : «Αν υποθέσουμε ότι ένα ψηφιακό παιχνίδι εντάσσεται στη 

μαθησιακή διαδικασία, ποιες από τις παρακάτω προϋποθέσεις πιστεύετε ότι πρέπει να 

τηρηθούν;» 
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 Ραβδόγραμμα 9: «Προϋποθέσεις ένταξης» 

Ως βασική προϋπόθεση στην ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη Διδακτική 

των Μαθηματικών τέθηκε από τους ερωτηθέντες ο συνεργατικός χαρακτήρας του 

παιχνιδιού και  αρκετά σημαντικές προϋποθέσεις ο σχεδιασμός του από καθηγητές 

και η γραπτή εξέταση μετά το πέρας της διδασκαλίας. Παρατηρείται επίσης, ότι εκτός 

από τους τέσσερις ερωτηθέντες που δεν εκτιμούν την χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία, αν και παρακολουθούν το μάθημα «Νέες τεχνολογίες στη Διδακτική των 

Μαθηματικών», υπάρχουν ακόμη δύο ερωτηθέντες (και οι δύο άντρες) που ενώ 

θεωρούν χρήσιμες τις ΤΠΕ γενικά δεν συμφωνούν με την ένταξη του ψηφιακού 

παιχνιδιού ειδικά στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Παράλληλα δεν πρέπει να 

αγνοηθούν οι απαντήσεις (31 το σύνολο) που δίνουν σημασία και στον χρονικό 

ορίζοντα ολοκλήρωσης του παιχνιδιού. 

Ερώτηση 20: «Θεωρείτε τελικά ότι πρέπει να ενταχθεί το ψηφιακό παιχνίδι, 

σα μέθοδο διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;» 

Τέλος, οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ήταν: 

• Ναι: 90 (61 γυναίκες και 29 άνδρες), ποσοστό 94% περίπου. 

• Όχι: 6 (3 γυναίκες και 3 άνδρες), ποσοστό 6% περίπου. 
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Κυκλικό διάγραμμα 9: Να ενταχθεί το ψηφιακό παιχνίδι στη Διδακτική των 
Μαθηματικών; 

 
Εν κατακλείδι, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι θετικοί στην 

ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη Διδακτική των Μαθηματικών, με τις 

προϋποθέσεις που παρουσιάστηκαν. Μετά την τελευταία ερώτηση ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες, αν το επιθυμούν, να εξηγήσουν τον συλλογισμό τους με μία μικρή 

παράγραφο. Από τα 96 ερωτηματολόγια που εξετάστηκαν πήραμε 49 απαντήσεις (34 

γυναίκες και 15 άνδρες) ποσοστό 51% περίπου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε όλα 

τα  ερωτηματολόγια που η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα ήταν όχι (6 τέτοιες 

απαντήσεις)  δόθηκε αιτιολόγηση. 

 

Μέρος 2ο :  Επαγωγική Στατιστική. 

Έγινε έλεγχος συσχέτισης της ερώτησης 1 (φύλο) και των ερωτήσεων 14 έως 

17, με τον έλεγχο Χ2 και με μηδενική υπόθεση ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

αυτές είναι ανεξάρτητες του φύλου των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

έδειξαν στατιστική διαφορά μεταξύ του φύλου και αν το ψηφιακό παιχνίδι προσφέρει 

αρτιότερη παρουσίαση της νέας γνώσης (ερ.17) με Χ2 =15,123  και p <0,01 

Παρατηρούμε συνεπώς σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και του αν με τη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού θα παρουσιάσουμε αρτιότερα τη 

νέα γνώση, καθώς όπως είχε παρατηρηθεί και στην περιγραφική στατιστική οι 

γυναίκες έτειναν περισσότερο προς αυτή την άποψη.  
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  Επιπλέον, έγινε έλεγχος συσχέτισης της ερώτησης 2 (έτος φοίτησης) και 

των ερωτήσεων 14 έως 17, με τον έλεγχο Χ2  και με μηδενική υπόθεση ότι οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες του έτους σπουδών των 

ερωτηθέντων (αν p<0.05 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση). Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου δεν έδειξαν στατιστική συσχέτιση με το έτος και τις ερωτήσεις που 

προαναφέρονται, επομένως οι απαντήσεις τον ερωτήσεων 14 έως 17 ήταν 

ανεξάρτητες από το έτος σπουδών των ερωτηθέντων. 

Τέλος, έγινε έλεγχος συσχέτισης της ερώτησης 5 (σχολικό περιβάλλον 

ενδιαφέρον) και των ερωτήσεων 14 έως 17, με τον έλεγχο Χ2   και με μηδενική 

υπόθεση ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες των απαντήσεων 

των ερωτηθέντων στην ερώτηση αν θεωρούν ότι το σχολικό περιβάλλον 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών (αν p<0.05 απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση). Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Πίνακας 8: Οι στατιστικοί έλεγχοι συσχέτισης για τη μεταβλητή «θεωρείτε το 

σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρον;» 

Για την ανίχνευση της εξάρτησης της 

ερ.5 και αν αυξάνει το κίνητρο των 

μαθητών (ερ.14). 

383,412 =χ  και p<0,01. Επομένως δεν 

ισχύει η μηδενική υπόθεση και οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις 6 και 14 

παρουσιάζουν σημαντική στατιστική 

συσχέτιση  .   

Για την ανίχνευση της εξάρτησης της 

ερ.5  και αν βελτιώνει τις συνθήκες 

μάθησης (ερ.15) 

773,322 =χ  και p<0,01. Επομένως δεν 

ισχύει η μηδενική υπόθεση και οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις 6 και 15 

παρουσιάζουν σημαντική στατιστική 

συσχέτιση  .   

Για την ανίχνευση της εξάρτησης της 

ερ.5 και αν προσφέρει αρτιότερη 

παρουσίαση της νέας γνώσης (ερ.17). 

778,272 =χ και p<0,01 Επομένως δεν 

ισχύει η μηδενική υπόθεση και οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις 6 και 17 

παρουσιάζουν σημαντική στατιστική 

συσχέτιση  .   
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Παρατηρείται λοιπόν ότι οι όσοι θεωρούν ότι το σχολικό περιβάλλον δεν 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα ενδιαφέροντα των μαθητών τείνουν να 

συμφωνούν ότι η χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

θα  αυξήσει το κίνητρο των μαθητών, θα βελτιώσει τις συνθήκες μάθησης, θα 

ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και θα προσφέρει αρτιότερη παρουσίαση της νέας 

γνώσης. 

 

3.4 Αποδελτίωση των απόψεων. 

Ξεκινάει η διερεύνηση των αιτιολογήσεων με αυτές που δεν συμφωνούν με 

την ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Όπως 

αναφέρθηκε αιτιολόγησαν όλοι την απάντησή τους, πιθανόν έχοντας την αίσθηση ότι 

αποτελούν μειοψηφία (αφού το ερωτηματολόγιο δόθηκε στο μάθημα που αφορά τις 

νέες τεχνολογίες) και επομένως θέλησαν να εξηγήσουν αναλυτικά τη γνώμη τους και 

να την στηρίξουν. 

Παραθέτονται αυτολεξεί τέσσερις απαντήσεις: 

«Το ψηφιακό παιχνίδι, σα μέθοδος διδασκαλίας, φαίνεται ελκυστικό και μοιάζει 

να έχει ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι με τη χρήση του θα χαθούν οι ισορροπίες της 

τάξης και είναι πιθανόν οι μαθητές να ξεφύγουν από το πλαίσιο της διδασκαλίας και να 

παίζουν αλόγιστα».  

«Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Είναι πολύ πιθανό οι μαθητές να μην κατανοήσουν 

πλήρως το βασικό σκοπό χρήσης του στην τάξη, με αποτέλεσμα να σπαταλήσουν 

άσκοπα τον χρόνο, μετά θα διαβάσουν σπίτι;».  

« Το κλίμα στην τάξη μπορεί να είναι διασκεδαστικό με το ψηφιακό παιχνίδι, 

υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος να θεωρήσουν πολλοί μαθητές το μάθημα ως παιχνίδι και 

να μην προσέξουν αρκετά». 

« Τα παιδιά δεν θα δείξουν την σοβαρότητα που απαιτείται για να κατανοήσουν 

με σοβαρότητα την νέα έννοια, ιδιαίτερα αν η κατανόησή της απαιτεί περισσότερη 

προσοχή. Μετά το μάθημα στο σπίτι μάλλον δε θα ασχοληθούν άλλο». 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, δεν είναι λίγες οι έρευνες που εφιστούν την προσοχή στα παραπάνω. 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με τη διαφύλαξη της σοβαρότητας της 

διαδικασίας μάθησης και κατά πόσο αυτή θα μείνει ακέραιη. Η αλόγιστη χρήση του 

ψηφιακού παιχνιδιού από τα παιδιά, μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητά 
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αποτελέσματα, να χαθεί τελικά ο σκοπός της μάθησης μέσα στη δύνη της 

ευχαρίστησης που προσφέρει, ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο θα 

προσφέρει η χρήση του αναστοχασμό άρα και εμβάθυνση στην προσφερόμενη 

γνώση.  

Τέλος οι δύο άλλες ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι ο μαθητής «αν θέλει θα 

διαβάσει ανεξάρτητα από το τι γίνεται στην τάξη», όχι και τόσο παιδαγωγική άποψη, 

αφού αδιαφορεί παντελώς για την παροχή κινήτρου που προσφέρει η μαθησιακή 

διαδικασία και επικεντρώνεται μόνο στα κίνητρα του ίδιου του παιδιού. 

Περνώντας στις θετικές εισηγήσεις και τις αιτιολογήσεις τους, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι απόψεις φοιτητριών που ενώ όπως απάντησαν δεν έχουν παίξει ποτέ 

κάποιο ψηφιακό παιχνίδι (θυμίζουμε ότι ήταν μόνο γυναίκες) θεωρούν ότι το 

ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να επιδράσει θετικά αν χρησιμοποιηθεί στη Διδακτική των 

Μαθηματικών. Παραθέτονται αυτολεξεί δύο απαντήσεις: 

«Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, είναι σχεδόν αδύνατο να πιστεύουμε ότι 

μπορεί να διδαχθεί κάτι χωρίς την χρήση της. Η τεχνολογία, άρα και το ψηφιακό 

παιχνίδι, είναι κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών και μοιάζει ουτοπικό να μην 

χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας!». 

«Παρέχει ποικίλους τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος και βοηθάει τους 

μαθητές να διευρύνουν την σκέψη τους». 

Όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση είναι μία ιδέα που βρίσκει σχεδόν σύμφωνες όλες τις Εκπαιδευτικές 

Αρχές, καθώς προσφέρουν πληθώρα επιλογών παρουσίασης και δράσης. Παράλληλα, 

η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απαίτηση της ταχύτερης 

μεταβίβασης πληροφοριών και δεδομένων στην σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας  

δίνουν στις  ΤΠΕ ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο από απλά μέσα επικοινωνίας. Οι 

παραπάνω απόψεις υποστηρίζουν ότι η χρήση όλων των μορφών τεχνολογίας, ως 

κομμάτι της ζωής μας πρέπει να ενταχθούν στη διδακτική των Μαθηματικών. Η 

επίλυση προβλημάτων αποτελεί βασικό άξονα προβληματισμού και ανακάλυψης στα 

Μαθηματικά, και η δεύτερη άποψη συνηγορεί με αρκετές έρευνες που εντοπίζουν ότι 

οι χρήστες ψηφιακών παιχνιδιών αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Συνεχίζοντας την ανασκόπηση στις θετικές εισηγήσεις και τις αιτιολογήσεις 

τους κρίνεται σκόπιμο να γίνει χωριστή αναφορά σε μία γυναίκα, που ενώ στην 

ερώτηση 20 απάντησε ναι, στην αιτιολόγησή της παρουσίασε επιφυλάξεις. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δε θεωρώ ότι είμαι απόλυτα σίγουρη για την απάντησή μου. 
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Κάποιους μαθητές μπορεί να τους βοηθάει, να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και να 

ανυπομονούν για το μάθημα, ενώ σε άλλους μπορεί να προκαλεί άγχος και πίεση αν θα 

έχουν καλή απόδοση στο παιχνίδι και πως αυτό θα φανεί στους συμμαθητές τους». Στη 

συγκεκριμένη απάντηση, ενώ εντοπίζεται η άποψη, όπως και στη βιβλιογραφία, ότι 

θα προσφέρει επιπλέον κίνητρο στη μάθηση είναι έκδηλος ο προβληματισμός για το 

αν ο συναγωνισμός που μπορεί να προκαλέσει το παιχνίδι θα δημιουργήσει άγχος 

στους μαθητές. 

Στις αιτιολογήσεις πολλών θετικών απαντήσεων παρουσιάστηκαν κάποιες 

λέξεις και φράσεις επαναλαμβανόμενες, όπως ενδιαφέρον, συνεργασία, κίνητρο, 

καλύτερη κατανόηση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται πόσες φορές 

επαναλήφθηκαν οι πιο δημοφιλείς λέξεις-φράσεις και το ποσοστό τους σε σχέση με 

τα ερωτηματολόγια που είχαν θετική εισήγηση για την ένταξη του ψηφιακού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία των Μαθηματικών: 

 

Πίνακας 9: «Επαναλαμβανόμενες εκφράσεις στις αιτιολογήσεις» 

Επαναλαμβανόμενες εκφράσεις στις αιτιολογήσεις 
    Φράση                                                                                          Πλήθος εμφάνισης 
«Ενδιαφέρον μάθημα, ευχάριστο- παιδαγωγικό κλίμα»                                  29 στα 49 
«Κίνητρο για συμμετοχή και μάθηση»                                                            15 στα 49     
«Συνεργατική μάθηση»                                                                                    13 στα 49     
«απόκτηση επιπλέον τεχνολογικών δεξιοτήτων»                                              4 στα 49 
«Διεύρυνση του ορίζοντα σκέψης»                                                                   7 στα 49 
«Καλύτερη κατανόηση της νέας γνώσης για τους αδύναμους»                      11 στα 49 
 
 

Το σημαντικότερο κίνητρο για την εισαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού στη 

Διδακτική των Μαθηματικών, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι το ευχάριστο και 

παιδαγωγικό κλίμα και η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την κατάκτηση 

της νέας γνώσης. Σε συνάφεια με τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα 5 και 6 όπου 

εντοπίζεται ότι το σχολικό περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, χρειάζεται κατά τους ερωτηθέντες,  η ανανέωση τόσο 

στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και στο αναλυτικό πρόγραμμα και φαίνεται να 

πιστεύουν ότι η εισαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών θα αυξήσει τα παραπάνω, όπως επίσης και το κίνητρο τον μαθητών να 

συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης (15 απαντήσεις). 

Επιπροσθέτως, μία στις τέσσερις απαντήσεις περίπου, ανέφερε ότι με την 

ενσωμάτωσή του θα  ενισχυθεί η συνεργατική μάθηση. Το πλαίσιο δράσης των 
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μαθητών, μέσω του ψηφιακού παιχνιδιού, όπως παρατηρείται σε πολλές έρευνες είναι 

συνεργατικό, οι μαθητές δρουν σε ομάδες και παράγουν τη νέα πληροφορία, κάτι που 

φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους αρκετούς από τους ερωτηθέντες. 

Σχετικά με την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη του παραγωγικού 

συλλογισμού, υπήρξαν αρκετές απαντήσεις, ωστόσο όχι όσες πιθανόν θα αναμέναμε. 

Ενδιαφέρον παράλληλα παρουσιάζει ότι το 25% των αιτιολογήσεων δίνει έμφαση 

στην αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών σε σχέση με τους πιο «αδύναμους» 

μαθητές. Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η εμπλοκή των παραπάνω μαθητών στη 

διαδικασία μάθησης των Μαθηματικών εννοιών μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών θα 

τους οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της νέας γνώσης, μέσω της ενεργοποίησης 

του κινήτρου και του ευχάριστου παιδαγωγικού περιβάλλοντος καθώς όσοι θεωρούν  

ευεργετική την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών για την ενεργοποίηση των λιγότερο 

καλών μαθητών θεωρούν παράλληλα ότι βελτιώνει τις συνθήκες της τάξης. 

Τέλος, λίγοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν 

επιπλέον δεξιότητες όσον αφορά την χρήση νέων τεχνολογιών καθώς πιθανόν να 

πιστεύουν ότι οι μαθητές τις αποκτούν από άλλες δραστηριότητες της 

καθημερινότητας τους. 
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Κεφάλαιο 4ο : Συζήτηση & Συμπεράσματα. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με τις ΤΠΕ (π.χ. 

Πολύδωρος, 2015a,b. Lin et al., 2012) συνάδει με τα αποτελέσματα (ερωτήσεις του 

3ου άξονα), όπου συνηγορούν ότι οι ΤΠΕ είναι χρήσιμα εργαλεία στη διδακτική των 

Μαθηματικών και όχι μόνο, καθώς παρουσιάζουν τη νέα γνώση με τρόπο πιο προσιτό 

για τον μαθητή, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή του.. Κυρίαρχη ιδέα για τις ΤΠΕ 

είναι ότι παρουσιάζουν  με πιο ενδιαφέρον τρόπο τη νέα Μαθηματική έννοια, 

ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και την συνεργατική μάθηση, ενώ 

παράλληλα η ταχύτερη μεταβίβαση πληροφοριών και δεδομένων στην σύγχρονη 

κοινωνία της πληροφορίας  δίνουν στις  ΤΠΕ ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο από 

απλά μέσα επικοινωνίας. 

Παράλληλα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την χρήση 

του ψηφιακού παιχνιδιού στη διδασκαλία (π.χ. Hung et al., 2014. Sankar-Tokmak, 

2015) συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερωτήσεις του 4ου  άξονα) όπου 

συνηγορούν ότι η χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, θα αυξήσει το κίνητρο των 

μαθητών, θα ενισχύσει το συνεργατικό πλαίσιο μάθησης, η διαβαθμισμένη δυσκολία 

των επιπέδων του ψηφιακού παιχνιδιού θα συνεπικουρήσει στην οικοδόμηση της 

παραγωγικής σκέψης και θα βελτιώσει τις εμπειρίες μάθησης του παιδιού, 

επιτυγχάνοντας την εισαγωγή του σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα μάθησης Με 

την χρήση του θα ενισχυθεί  η αρτιότερη παρουσίαση της νέας Μαθηματικής έννοιας 

από τον εκπαιδευτικό, με τη βοήθεια των οπτικοποιήσεων που προσφέρει, ενώ 

παράλληλα όπως και οι άλλες ΤΠΕ έτσι και το ψηφιακό παιχνίδι ενισχύει την 

συνεργατική μάθηση και τα κονστρουκτιβιστικά μοντέλα μάθησης. Η αξιοποίηση 

των ψηφιακών παιχνιδιών σε σχέση με τους πιο «αδύναμους» μαθητές ,η εμπλοκή 

των παραπάνω μαθητών στη διαδικασία μάθησης των Μαθηματικών εννοιών μέσω 

των ψηφιακών παιχνιδιών θα τους οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της νέας 

γνώσης, μέσω της ενεργοποίησης του κινήτρου και του ευχάριστου παιδαγωγικού 

κλίματος. 

Αν και οι φωνές που υποστηρίζουν την ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη 

μάθηση ολοένα και πληθαίνουν, η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας (π.χ. 

Cheng et al., 2012) συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερωτήσεις του 4ου 

άξονα) όπου παρατηρείται ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το πιο 

ψηφιακό παιχνίδι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί για να διδαχθεί η νέα 
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Μαθηματική έννοια, ουσιαστικά δημιουργώντας ένα νεφελώδες τοπίο γύρω από το 

είδος του ψηφιακού παιχνιδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να παρέχει τα 

βέλτιστα αποτελέσματα. Στην έρευνά που παρουσιάστηκε πρωταγωνιστεί η άποψη 

ότι το «σοβαρό» παιχνίδι είναι το πλέον κατάλληλα αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που 

υποστηρίζουν ότι κάθε ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό, 

δημιουργώντας έτσι μία, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και των σχεδιαστών ψηφιακών παιχνιδιών. 

Βασικές προϋποθέσεις στην ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη Διδακτική 

των Μαθηματικών, πάντα σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (π.χ. 

Πολύδωρος, 2015a,b) και τα αποτελέσματα της έρευνας (ερωτήσεις 4ου -5ου άξονα), 

είναι ο συνεργατικός χαρακτήρας του παιχνιδιού, ο σχεδιασμός του από καθηγητές 

και η γραπτή εξέταση μετά το πέρας της διδασκαλίας. Αρκετά σημαντικός 

παράγοντας είναι και η συζήτηση γύρω από τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής του, 

στόχος είναι να μην χαθεί ο σκοπός, ο λόγος που εντάχθηκε εξαρχής,  το παιχνίδι 

πρέπει να ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, να μην πλατειάζει. 

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφωθούν κατάλληλα ώστε να εντάξουν 

το ψηφιακό παιχνίδι στην τάξη τους, και να μην περιθωριοποιηθεί ο ρόλος τους από 

την αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, αν και το ψηφιακό παιχνίδι 

εντάσσει στο πλαίσιό του την αξιολόγηση, οι μαθητές δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι 

πρέπει να εργαστούν ώστε να αφομοιώσουν τη νέα ύλη, η προσπάθειά τους δεν 

τελειώνει με το παιχνίδι. 

Τέλος, η  βιβλιογραφική ανασκόπηση (π.χ. Hwang et al., 2013. Πολύδωρος, 

2015a,b) συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερωτήσεις του 5ου άξονα), όπου 

εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με τη διαφύλαξη της σοβαρότητας της διαδικασίας 

μάθησης και κατά πόσο αυτή θα μείνει ακέραιη με τη χρήση παιχνιδιού στην τάξη. Η 

χωρίς μέτρο χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού από τα παιδιά, όπως και της τεχνολογίας 

γενικά, μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, να χαθεί τελικά ο σκοπός 

της μάθησης μέσα στη δύνη της ευχαρίστησης και της ταχύτητας παροχής 

πληροφοριών που προσφέρει, ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο θα 

προσφέρει η χρήση του αναστοχασμό άρα και εμβάθυνση στην προσφερόμενη 

γνώση.  
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Επίλογος 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας επικροτούν την ένταξη των 

ψηφιακών παιχνιδιών στη Διδακτική των Μαθηματικών. Οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης που παρακολουθούν το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στη 

Διδακτική των Μαθηματικών», μελλοντικοί καθηγητές Μαθηματικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα θεωρούν, σε συντριπτικό ποσοστό 

επιβεβλημένη την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και ειδικά των ψηφιακών παιχνιδιών στην 

διδασκαλία των Μαθηματικών. Κρίνεται ωστόσο αναγκαίο η συγκεκριμένη έρευνα 

να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα και σε διαφορετικά πληθυσμιακά 

δείγματα, καθώς παρατηρείται ότι στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο φοιτούν σε 

μεγάλο ποσοστό άτομα με καταγωγή από την περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. 

Παράλληλα ενώ έγινε αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το 

ψηφιακό παιχνίδι που θα ενταχθεί στη διδασκαλία των Μαθηματικών, καλό θα ήταν 

επόμενες έρευνες να επικεντρωθούν πιο ενδελεχώς τόσο στις κατηγορίες παιχνιδιών 

ανάλογα με το Μαθηματικό πλαίσιο που καλείται να διδαχθεί, την τάξη στην οποία 

απευθύνεται  όσο και στα χρονικά και άλλα πλαίσια ένταξής του. Περαιτέρω έρευνες 

γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα καλό θα ήταν να διεξαχθούν με απώτερο στόχο 

τον καθορισμό του πλαισίου ένταξης του ψηφιακό παιχνιδιού στη Διδακτική των 

Μαθηματικών.  
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Ερωτηματολόγιο 

1ος άξονας: Γενικά Στοιχεία 

1. Φύλο: 
 Γυναίκα 
 Άνδρας 

2. Έτος φοίτησης:  
 Πρώτο 
 Δεύτερο 
 Τρίτο 
 Τέταρτο-πτυχίο 

3. Παίζετε κάποιο ψηφιακό παιχνίδι; 
 Ναι 
 Όχι, δεν έχω παίξει ποτέ 
 Όχι, αλλά έπαιζα παλαιότερα 

4. Τι είδος παιχνιδιού παίζετε ή παίζατε παλαιότερα; 
 Παιχνίδια πλατφόρμας (πχ Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog) 
 Παιχνίδια μάχης (πχ Street Fighter)
 Παιχνίδια βασισμένα σε αθλήματα-αγωνίσματα (πχ Fifa, Pro evolution Soccer, 

Football Manager, Gran Turismo) 
 

 Παιχνίδια στρατηγικής (πχ Civilization)
 Παιχνίδια προσομοίωσης  (The Sims,  SimCity, Minecraft) 
 Παιχνίδια ρόλων (Diablo, WoW, Lineage, Fortnite) 
 Απλά παιχνίδια (puzzles, trivia games) 
 Κανένα, δεν έχω παίξει ποτέ. 

2ος άξονας: Ερωτήσεις για το σχολικό περιβάλλον. 
5. Θεωρείτε ότι το σχολικό περιβάλλον ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό 

στα ενδιαφέροντα των μαθητών; 
 Ναι 
 Λίγο 
 Καθόλου 

6. Τι πιστεύετε σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών κατά την 
παρουσίαση μίας νέας έννοιας; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)  
 Τα ενδιαφέροντα των παιδιών δεν ταιριάζουν με το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 
 Το αναλυτικό πρόγραμμα χρειάζεται αναβάθμιση. 
 Ο τρόπος διδασκαλίας είναι απαρχαιωμένος, χρειάζεται ανανέωση. 
 Όλα τα παραπάνω 
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7. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει βάση η εκπαιδευτική 
διαδικασία σε μία τάξη; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε)  
 Στους ατομικούς ρυθμούς μάθησης κάθε παιδιού 
 Στην συνεργασία των μαθητών για την κατάκτηση της γνώσης 
 Στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία μάθησης 
 Στην ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση προβλημάτων 
 Σε εποικοδομητικές δραστηριότητες  με βάση την προσφερόμενη γνώση 
 Στην παροχή κινήτρου για να ενεργοποιηθούν και οι πιο αδύναμοι 

μαθητές 
 Στην εφαρμογή της προσφερόμενης γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις 
 Στην αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

3ος άξονας: Ερωτήσεις για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
8. Τι είναι οι ΤΠΕ κατά τη γνώμη σας; 

 Τεχνολογικές εφαρμογές χρήσιμες για την εκπαίδευση 
 Τεχνολογικές εφαρμογές που μπορεί να παρουσιάσουν εναλλακτικά μία 

νέα γνώση, αλλά δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω από την παραδοσιακή 
παράδοση του μαθήματος 

 Νεωτερισμοί που όχι μόνο δεν προσφέρουν κάτι αλλά αποτελούν 
τροχοπέδη στην κατάκτηση της νέας γνώσης από τους μαθητές 

 
9. Τι προσφέρουν , κατά τη γνώμη, σας οι ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης; 

 Παράλληλη παρουσίαση της νέας γνώσης, κάνοντάς την πιο προσιτή για 
το μαθητή 

 Εμπλέκουν τον μαθητή στην παράδοση του μαθήματος, κάνοντας τη 
διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα 

 Τίποτα ουσιαστικό 
10. Τι μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας γνώσης στα 

Μαθηματικά; (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 Παράλληλη παρουσίαση της νέας θεωρίας με οπτικές αναφορές ( π.χ. 

γραφικές παραστάσεις, ποικιλία σχημάτων) 
 Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην παρουσίαση της νέας ύλης 
 Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης 
 
4ος άξονας: Ερωτήσεις για το ψηφιακό παιχνίδι. 

11. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό παιχνίδι και δεν 
έχουν να κάνουν με το βασικό χαρακτήρα του παιχνιδιού (την διασκέδαση) 
θεωρείτε ότι είναι χρησιμότερο για τη Διδακτική των Μαθηματικών; 
(μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε) 

 Οι οπτικοποιήσεις και οι προσομοιώσεις εξυπηρετούν την καλύτερη 
κατανόηση πολύπλοκων και δυσνόητων φαινομένων 

 Ο παίχτης, όσο περιπλέκεται το παιχνίδι και οι απαιτήσεις του αποκτά 
δεξιότητες χωρίς να χρειαστεί να μελετήσει όγκο κειμένων 

 Οι παίχτες συνεργάζονται αξιοποιώντας της δεξιότητές τους 
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 Οι δράσεις του παιχνιδιού σχετίζονται με συγκεκριμένες έννοιες και 
όρους 

12. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που έχει ένα ψηφιακό παιχνίδι ως 
προς τη δομή του θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο για τη Διδακτική των 
Μαθηματικών;  (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 Το διαδραστικό περιβάλλον διερεύνησης  
 Το παιχνίδι παρέχει ποικίλους τρόπους επίλυσης προβλημάτων ανάλογα 

με το στυλ του χρήστη 
 Η οργάνωση του παιχνιδιού σε επίπεδα δυσκολίας βοηθά τους παίχτες να 

μάθουν να οικοδομούν τη σκέψη τους, ώστε να επιλύουν δυσκολότερα 
προβλήματα.  

 Οι χρήστες των παιχνιδιών δεν το παρατούν εύκολα μέχρι να 
προχωρήσουν, δεν αναβάλλουν δράσεις τους. 

 Το ψηφιακό παιχνίδι είναι δίκαιο ως προς την έκβασή του, δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση 

13. Ποιο από τα παρακάτω είδη παιχνιδιών θεωρείτε το πλέον κατάλληλο για τη 
διδακτική των μαθηματικών;   (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
  Το «σοβαρό παιχνίδι», αυτό που χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία για να 

εξυπηρετήσει αποκλειστικά στόχους εκπαίδευσης  
 Το «παιχνίδι γνώσεων», που έχει στόχο να κάνει τους χρήστες να 

συμπεριφέρονται όπως κάποιοι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι κα) 
 Τα «παιχνίδια τοποθεσίας»,  που ενσωματώνουν στο λογισμικό τους 

στοιχεία της τοποθεσίας που βρίσκεται ο χρήστης 
 Τα «εμπορικά παιχνίδια», καθώς όπως και οι blockbuster ταινίες 

προσφέρουν τροφή για σκέψη  
 Όλα τα παραπάνω ανάλογα με το θέμα που πρέπει να διδαχθεί 
 
4ος άξονας: Ερωτήσεις για την χρήση ψηφιακού παιχνιδιού στη διδακτική 

των Μαθηματικών σε σχέση με τους μαθητές . 
14. Θεωρείτε ότι η χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην παρουσίαση μίας νέας 

Μαθηματικής ενότητας θα αυξήσει το κίνητρό των μαθητών; 
 Ναι όλων 
 Λίγο 
 Καθόλου 
 Μόνο των πιο αδύναμων 

15. Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην παρουσίαση μίας 
νέας Μαθηματικής ενότητας θα βελτιώσουμε τις εμπειρίες μάθησης ενός 
παιδιού, εισάγοντας το σε νέα πρωτοποριακά περιβάλλοντα βιωματικής 
μάθησης; 
 
 Ναι 
 Λίγο 
 Καθόλου 
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16. Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην παρουσίαση μίας 
νέας Μαθηματικής ενότητας θα ενισχύσουμε το συνεργατικό πλαίσιο 
μάθησης; 
 Ναι 
 Λίγο 
 Καθόλου 
 

17. Θεωρείτε ότι  με την χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στην παρουσίαση μίας 
νέας Μαθηματικής ενότητας θα προσφέρουμε αρτιότερα τη γνώση της νέας 
έννοιας; 
 Ναι 
 Λίγο 
 Καθόλου 
 
5ος άξονας: Ερωτήσεις για την χρήση ψηφιακού παιχνιδιού στη διδακτική 

των Μαθηματικών σε σχέση με τις δυσκολίες του εγχειρήματος . 
18. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελούν ανασταλτικοί παράγοντες για 

τη χρήση ενός ψηφιακού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία; (μπορείτε να 
δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 Οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν το παιχνίδι στην τάξη 

τους, ίσως και λόγω των δικών τους δυσκολιών να χειριστούν ένα 
ψηφιακό παιχνίδι ή του περιορισμένου χρόνου 

 Η διαφορά των συνθηκών του παιχνιδιού και των αντιδράσεων των 
παιχτών όταν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται είναι χαλαρό σε 
αντίθεση με όταν αυτό είναι τυπικό. 

 Η μάθηση δεν τελειώνει όταν θα τελειώσει το παιχνίδι, οι μαθητές πρέπει 
να δουλέψουν και μετά 
 

 Η υποκειμενικότητα του ίδιου του παίκτη, η προσωπικότητά του, το 
κοινωνικό-οικογενειακό του υπόβαθρο 

 Όλα τα παραπάνω 
19. Αν υποθέσουμε ότι ένα ψηφιακό παιχνίδι εντάσσεται στη μαθησιακή 

διαδικασία, ποιες από τις παρακάτω προϋποθέσεις πιστεύετε ότι πρέπει να 
τηρηθούν;  (μπορείτε να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 Αρκεί να τελειώνει μέσα σε μία διδακτική ώρα ή μια διδακτική ενότητα 
 Αρκεί να έχει σχεδιαστεί από τους καθηγητές 
 Αρκεί να έχει συνεργατικό χαρακτήρα  
 Αρκεί να συνδυάζεται από μία γραπτή εξέταση μετά, ώστε να εξεταστεί 

αν οι στόχοι της ενότητας κατακτήθηκαν από τους μαθητές 
 Δεν το συζητώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος. 

20. Θεωρείτε τελικά ότι πρέπει να ενταχθεί το ψηφιακό παιχνίδι, σα μέθοδο 
διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
 Ναι 
 Όχι 
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Εξηγείστε τον συλλογισμό σας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. 
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Ένθετο: πίνακες ελέγχου Χ2 

Πίνακες 10-13: Οι στατιστικοί έλεγχοι συσχέτισης για τη μεταβλητή «Φύλο» 

Πίνακας 10: «Φύλο * Αυξάνει το κίνητρο;» 
 

Chi-Square Tests

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,108a 3 ,550

Likelihood Ratio 3,351 3 ,341

Linear-by-Linear Association 1,381 1 ,240

N of Valid Cases 96   
a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,67. 
 
Πίνακας 11: «Φύλο * Αρτιότερη παρουσίαση της νέας έννοιας;» 
   

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,123a 2 <,001

Likelihood Ratio 22,124 2 <,001

Linear-by-Linear Association 13,751 1 <,001

N of Valid Cases 96   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,67. 

 
Πίνακας 12: «Φύλο * Ενισχύει τη συνεργατική μάθηση;» 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,560a 2 ,458

Likelihood Ratio 2,492 2 ,288

Linear-by-Linear Association ,742 1 ,389

N of Valid Cases 96   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,00. 
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Πίνακας 13: «Φύλο * Βελτιώνει τις εμπειρίες μάθησης;» 
   

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,560a 2 ,458

Likelihood Ratio 2,492 2 ,288

Linear-by-Linear Association ,742 1 ,389

N of Valid Cases 96   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,00. 
 

Πίνακες 14-17: Οι στατιστικοί έλεγχοι συσχέτισης για τη μεταβλητή «Έτος φοίτησης» 

Πίνακας 14: «Έτος φοίτησης * Αυξάνει το κίνητρο;» 
Chi-Square Tests

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,469a 6 ,998

Likelihood Ratio ,689 6 ,995

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,989

N of Valid Cases 96   
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 
 
Πίνακας 15: «’Ετος φοίτησης* Βελτιώνει τις συνθήκες μάθησης;» 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,148a 4 ,887

Likelihood Ratio 1,339 4 ,855

Linear-by-Linear Association ,087 1 ,768

N of Valid Cases 96   
a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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Πίνακας 16: «Έτος φοίτησης* Ενισχύει την συνεργατική μάθηση;» 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,148a 4 ,887

Likelihood Ratio 1,339 4 ,855

Linear-by-Linear Association ,087 1 ,768

N of Valid Cases 96   
a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
 
Πίνακας 17: «Έτος φοίτησης* Αρτιότερη παρουσίαση της νέας έννοιας;» 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,092a 4 ,719

Likelihood Ratio 2,368 4 ,668

Linear-by-Linear Association 1,188 1 ,276

N of Valid Cases 96   
a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 
 

Πίνακες 18-21: Οι στατιστικοί έλεγχοι συσχέτισης για τη μεταβλητή «θεωρείτε το 
σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρον;» 

Πίνακας 18: «Σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρον * Αυξάνει το κίνητρο;» 
Chi-Square Tests

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 41,383a 6 <,001

Likelihood Ratio 22,267 6 ,001

Linear-by-Linear Association 15,307 1 <,001

N of Valid Cases 96   
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,19. 
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Πίνακας 19: «Σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρον* Βελτιώνει τις συνθήκες μάθησης;» 
Chi-Square Tests

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,773a 4 <,001

Likelihood Ratio 18,431 4 ,001

Linear-by-Linear Association 11,848 1 <,001

N of Valid Cases 96   
a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,28. 
 
 
Πίνακας 20: «Σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρον * Ενισχύει την συνεργατική μάθηση;» 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,773a 4 <,001

Likelihood Ratio 18,431 4 ,001

Linear-by-Linear Association 11,848 1 <,001

N of Valid Cases 96   
a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,28. 
 
 
Πίνακας 21: «σχολικό περιβάλλον ενδιαφέρον* Αρτιότερη παρουσίαση της νέας έννοιας;» 

Chi-Square Tests

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,778a 4 <,001

Likelihood Ratio 20,971 4 <,001

Linear-by-Linear Association 16,074 1 <,001

N of Valid Cases 96   
a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,19. 
 

 


